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Samenvatting

Industriele productieprocessen hebben vaak ongunstige eigenschappen, zoals grote
tijdsvertragingen, niet lineairiteit en langzaam veranderende werkgebieden van de productie
installaties zeif. Voor een betere procescontrole is het van groot belang om op deze
proceseigenschappen te kunnen anticiperen. Ervaren operators zijn enigszins in staat om de
vereiste stuuracties te destilleren uit de beschikbare meetgegevens. Computationale
intelligentie en met name fuzzy logic is een techniek die succesvol gebruikt zou kunnen
worden voor het ontwikkelen van besturingen voor deze processen.

Dc huidige fuzzy logic besturingen voor processen met grote tijdsvertragingen en langzaam
veranderende werkgebieden zijn ontworpen op basis van ervaring van de ontwerper in
samenhang met de operator van het proces. Er bestaan dus nog geen uniforme methoden en
theorieen om tot een fuzzy besturing van dergelijke processen te komen. Het doe! is om hier
meer structuur in aan te brengen. Bestaande toepassingen zijn in kaart gebracht en
geanalyseerd. De kennis is gebruikt voor het ontwikkelen van een informatiesysteem. Met
behuip van dit informatiesysteem kunnen alle gegevens worden opgeslagen die voor het
construeren van een fuzzy logic besturing van essentiee! belang zijn. Daama is er gezocht
naar verbanden tussen toepassingen en bijbehorende regelingen. Op grond van deze gevonden
verbanden samen met de gegevens die van essentieel belang zijn voor het construeren van een
fuzzy logic besturing is een ontwerp van een fuzzy expert systeem gemaakt voor het
ontwerpen van een fuzzy regeling. Het fuzzy expert systeem destilleert samen met de
gebruiker de belangrijkste eigenschappen van het te regelen proces en probeert zo tot een
model van de fuzzy regeling te komen.
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Voorwoord

In het kader van ons afstudeeropdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben wij
onderzoek gedaan naar gegevens die van essentieel belang zijn voor het ontwerpen van fuzzy
regelingen voor industriele toepassingen. Tijdens deze opdracht hebben wij veel kennis

opgedaan over fuzzy logic.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen tij dens het onderzoek, met name
bedanken wij Jos Nijhuis en Walter Jansen.

Groningen, juni 1997

J.M. Russchen & M.H. Sleutjes
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Achtergrond

Industriële processen worden geregeld door besturingssystemen waarin een groot aantal
control-loops worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Vanwege de toenemende complexiteit

van processen wordt de vraag naar een zo optimaal en flexibel mogelijk besturingssysteem

groter. Deze besturingssystemen moeten in staat zijn om niet lineaire, tijd variante en
gedeeltelijk onbekende processen te besturen. De conventionele regeltechniek is met in staat

om dergelijke processen goed te kunnen regelen. Veel processen worden daarom bestuurd

door menselijke operators. Doordat de mens van natura flexibel is, is deze beter in staat om

complexe processen te regelen.

Dc toenemende complexiteit van grote dynamische systemen, heeft geleid tot onderzoek naar

alternatieven voor de conventionele regeltechniek. Computationele intelligentie en met name

fuzzy logic is een techniek die gebruikt kan worden voor het regelen van dynamische

processen. Fuzzy logic is een techniek die gebaseerd is op het feit dat mensen kunnen
redeneren en daardoor in staat zijn om complexe processen te beheersen. Met behulp van

fuzzy logic is het mogelijk om de beschikbare kennis van ervaren operators om te zetten naar

computationele intelligentie die een proces kan besturen zonder dat er een mathematisch
model hiervan voorhanden is. Fuzzy logic is een methode die de computer in staat stelt te

werken met niet exacte meetwaarden. In plaats daarvan wordt er gewerkt met linguIstische
variabelen. Zo kan bijvoorbeeld de temperatuur van een proces beschreven worden als "te

laag", "goed" of "te hoog". Dc linguIstische variabelen worden vertaald naar numerieke

waarden die leiden tot regelacties.

1.2 Probleemstelling

Industriele productie processen hebben vaak ongunstige eigenschappen, zoals grote

tijdsvertragingen, niet lineairiteit en langzaam veranderende werkgebieden van de productie
installaties zelf. Voor een betere procescontrole is het van groot belang om op deze
proceseigenschappen te kunnen anticiperen. Ervaren operators zijn enigszins in staat om de

vereiste stuuracties te destilleren uit de beschikbare meetgegevens. Computationale
intelligentie en met name fuzzy logic is een techniek die succesvol gebruikt zou kunnen

worden voor het ontwikkelen van besturingen voor deze processen. Binnen fuzzy logic

bestaan nog geen uniforme methoden en theorieën om die gegevens te verkrijgen die nodig

zijn voor het construeren van een fuzzy logic regeling.

1.3 Doelstelling

Dc huidige fuzzy logic besturingen voor processen, met grote tijdsvertragingen en langzaam

veranderende werkgebieden, zijn ontworpen op basis van ervaring van de ontwerper in

samenhang met de operator van het proces. Er bestaan nog geen uniforme methoden en

theorieën om tot een fuzzy besturing van dergelijke processen tekomen. Het uiteindelijke

Inleiding
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doe! van dit onderzoek is te komen tot een informatiesysteem waarin a! die gegevens worden
opges!agen die voor het construeren van een fuzzy !ogic besturing van essentieel belang zijn.

Om het informatiesysteem te realiseren worden bestaande toepassingen in kaart gebracht.
Door deze toepassingen te analyseren zijn a! die gegevens gedestil!eerd die voor het
construeren van een fuzzy logic besturing van essentiee! be!ang zijn. Voor het verkrijgen van
een uniforme indeling van fuzzy toepassingen is het nodig om structuur aan te brengen in
deze gegevens. In de informatieanalyse wordt gezocht naar gegevens die nodig zijn voor het
ontwerp van de regeling en de structuur van de opgebouwde rege!ing. Deze gevonden
structuren en gegevens vormen de basis voor het ontwerp van het informatiesysteem.
Interpretatie van ingevoerde gegevens !eiden tot een aanta! bevindingen op het gebied van
fuzzy !ogic besturingen.

De bevindingen uit de analyse van fuzzy logic besturingen kunnen op diverse manieren
gebruikt worden. Een manier om deze bevindingen vast te !eggen is door ze te verwerken tot
een fuzzy expert systeem. Additionee! op dit afstudeeronderzoek wordt een ontwerp van een
fuzzy expert systeem gemaakt dat deze bevindingen vast!egt.

1.4 Opbouw

Hoofdstuk 2 begint met theoretische verhande!ingen over de basis principes van fuzzy logic.
Het gebruik van fuzzy logic voor besturing van industrie!e processen wordt beschreven in
hoofdstuk 3. De informatieanalyse voor het informatiesysteem wordt besproken in hoofdstuk
4. Bij deze analyse wordt gezocht naar gegevens die van essentieel be!ang zijn voor het
construeren van een fuzzy regeling. In hoofdstuk 5 wordt het ontwerp van het
informatiesysteem besproken. Het informatiesysteem stelt een gebruiker in staat om op
gestructureerde wijze alle essentië!e gegevens over een fuzzy toepassing in te voeren. In het
daaropvo!gende hoofdstuk 6 worden bevindingen geformuleerd op grond van ingevoerde
toepassingen in het informatiesysteem. In hoofdstuk 7 een opzet gegeven voor het ontwerp
van een fuzzy expert systeem. Tot slot worden in hoofdstuk 8 een aanta! conc!usies
getrokken.

Inleiding 2
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Hoofdstuk 2: Fuzzy logic

In dit hoofdstuk wordt eerst de geschiedenis van fuzzy logic verteld. Daarna worden de
basisprincipes van fuzzy logic besproken. Deze basisprincipes zijn van essentieel belang om

te begnj pen hoe een fuzzy logic besturing werkt.

2.1 Geschiedenis

Dc eerste publicatie over fuzzy logic dateert uit 1965. Het was geschreven in de Verenigde
Staten door Lofti Zadeh. Sindsdien zijn de ontwikkelingen van fuzzy logic schoksgewijs
verlopen. In de begintijd was er vooral kritiek. Veel wetenschappers waren van mening dat in
de wetenschap precisie en nauwkeurigheid een eerste vereiste waren en datvaagheid niet

serieus kon worden genomen.

Ongeveer 10 jaar na Zadeh's eerste publicatie over fuzzy logic ontstonden de eerste
toepassingen. In 1974 werd een laboratoriumopstelling ontwikkeld op het Queen Mary
College in London van Mamdami en in 1975 op de Technische Universiteit in Delft van
W.J.M. Kickert en van H.R. van Nauta Lemke. De eerste succesvolle toepassing in de
praktijk was een regeling in de cementindustrie in Denemarken.

Gedurende lange tijd bleef het aantal toepassingen echter beperkt. Misschien lag dit aan de
genoemde scepsis en de vele kritiek die bestonden tegenover de ideeen van vage
verzamelingen en vage logica. Eind jaren tachtig werd de technische en wetenschappelijke
wereld opgeschnkt door een stroom van toepassingen met fuzzy logic uit Japan. De
toevoeging 'fuzzy logic' bij consumentenproducten bleek in Japan de verkoop te stimuleren.
Sindsdien is de belangstelling voor fuzzy logic in een stroomversnelling geraakt, zowel in de

Verenigde Staten als jets later in Europa. [LEMKE95]

2.2 Fuzzy set theorie

De fuzzy set theone (vage verzamelingentheorie) is erop gebaseerd dat elementen in bepaalde

mate tot een verzameling behoren. Deze mate kan liggen tussen nul procent (een dergelijk
element behoort helemaal niet tot de verzameling) en honderd procent (het element behoort
zonder twijfel tot de verzameling). Elementen van een vage verzameling gaan vergezeld met

een lidmaatschapswaarde (membershipswaarde) 0<p.<1 waarmee ze tot die verzameling
behoren. Deze vorm van verzamelingenleer sluit aan op de wljze waarop mensen omgaan met

elementen.

Dc fuzzy set theorie kan misschien wel het beste uitgelegd worden aan de hand van een
voorbeeld. In de conventionele verzamelingen (set) theorie wordt de kennis van een

menselijke operator van de variabele 'temperatuur' bijvoorbeeld gerepresenteerd door drie
linguIstische termen ('laag', 'goed', 'hoog'). Het is nu mogehjk om een set van hoge

temperaturen te definiëren (zie Figuur 1).

Fuzzy logic 3
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In de conventionele set theorie kan deze set van hoge temperaturen weergeven worden door
de functie

Phoog (1) = I T>=600
0 anders

Figuur 1: Conventionele set hoge temperatuur

In Figuur 1 is een bepaalde temperatuur een element van de set hoge temperatuur of niet.
Volgens figuur I is 600LC een hoge temperatuur, terwijl 599 IC dat niet is. Een operator
heeft een meer algemeen idee wat een hoge temperatuur is, zonder een abrupte overgang. Het
is veel aannemelijker dat er een meer geleidelijke overgang is van lage temperatuur naar hoge
temperatuur. Dit principe is het idee achter fuzzy sets. Figuur 2 geeft de fuzzy set van hoge
temperatuur weer, een dergelijke functie wordt in fuzzy logic een membershipsfunctie
(lidmaatschapsfunctie) genoemd.

Figuur 2: Membershipsfunctie van de fuy set hoge temperatuur

Voor temperaturen vanaf 600° C is de membershipswaarde .thoog 1, terwijl de
membershipswaarde Ithoog nul is voor temperaturen lager dan 550° C. Voor temperaturen
tussen 550° C en 600° C heeft de membershipswaarde een waarde tussen 0 en 1.
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De IinguIstische term temperatuur wordt benoemd door dne linguIstische termen, te weten
laag, goed en hoog. Figuur 3 laat zien hoe de hele fuzzy set van temperatuur er uit komt te
zien.

Figuur 3: Membershipsfuncties van de fuzzy sets

In fuzzy control worden de linguIstische termen dus gerepresenteerd door fuzzy sets
(verzamelingen). [ZADEH65]

2.3 Bewerkingen op fuzzy sets

Net als bij conventionele verzamelingen kunnen ook op fuzzy sets bewerkingen worden
uitgevoerd. LinguIstische termen kunnen gecombineerd worden door OR, AND, NOT en
MULTIPLY operaties. Zo kan van fuzzy sets de doorsnede of de vereniging worden bepaald
en de inverse (complementaire) set worden genomen. Dit geschiedt op een manier die
overeenkomt met de klassieke methoden.

De vereniging van fuzzy sets (OR-functie) wordt verkregen door van de verzamelingen het
maximum te nemen. Met andere woorden: van de overlappende membershipsfuncties wordt
de curve genomen die de hoogste membershipswaarde (j.t) representeert (Figuur 4).

Figuur 4: Fuzzy OR functie
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De doorsnede van fuzzy sets (AND-flinctie) wordt verkregen door van de verzamelingen het
minimum te nemen. Met andere woorden: van de overlappende membershipsfuncties wordt

de curve genomen die de laagste membershipswaarde (L') representeert (Figuur 5).

1.

0,8 /
0,6 / A B

Ii /
0,4 1

$ •

0,2

0 r— •

Fuzzy AND functie: p(AXB)MIN(pA,pB)

Figuur 5: Fuzzy AND functie

De inverse set (ook we! complement genoemd) wordt verkregen door de
membershipswaarden van de elementen van die verzameling van I afte trekken. Met andere
woorden: de grafiek van de membershipsfunctie wordt ten opzichte van de lijn t 0.5

gespiegeld (Figuur 6).

1.

0,8

0,6. • A IA

Ii • B
0,4.

0,2 1

0 •, ••' I

Fuzzy NOT functie: p(/a)=1-pA

Figuur 6: Fuzzy NOT functie

De vermenigvuldiging van vage verzamelingen tot slot wordt verkregen door de
membershipswaarden van de overeenkomstige elementen met elkaar te vennenigvuldigen.
Dit leidt tot een verzameling die dezelfde elementen bevat als de doorsnede van die twee

verzamelingen. Echter, door de vermenigvuldigingen zullen de membershipswaarden lagere

waarden hebben (Figuur 7). [HELLENDOORN93I

Fuzzy logic 6



Analyse van fuzzy logic besturingen

1

0,8

0.6 A B

Ii
0,4

0,2 I'
0 —

,

Fuzzy MULTPLY functie: p(AB)pApB

Figuur 7: Fuzzy MULTIPLY functie

2.4 Redeneren met vage termen

Bij fuzzy logic wordt het doel bereikt door redenaties uit te voeren. Hierbij worden regels
opgesteld waarin een toestand van de ingangsparameters wordt gerelateerd aaneen toestand

voor de uitgangsparameters.

Voorbeeld: het bepalen van de rypheid van een lomaat.
Ingangsparameter is de kleur van een tomaat. Hiervoor zijn de vage verzamelingen groen en
rood opgesteld. Uitgangsparameter is de kwalificatie van de tomaat. De kwalificatie wordt
bepaald door de vage verzamelingen niet rijp en nip.
Redenatie: een rode tomaat is rijp.

Met deze redenatie is elke tomaat te keuren. Maar vage redenaties gaan verder dan de starre
uitvoering van deze opgestelde regel. Wanneer er sprake is van een jets gewijzigde
ingangsparameter (bijvoorbeeld: de kleur van de tomaat is erg rood) dan stelt het vaag
redeneren ons in staat tot een iets aangepaste conclusie te komen (deze tomaat is erg rijp). Op
overeenkomstige wijze kunnen we het gedrag van een proces omschrijven.

Fuzzy logic 7
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Voorbeeld: Aulomalisch remmen
We rijden op een sneiweg en de afstand tussen ons en de voorligger is 65 meter. Het
snelheidsverschil tussen ons en de voorligger is 7 mIs. Uit de opgestelde membershipsfiincties
(Figuur 8 en Figuur 9) is afte lezen dat de huidige afstand behoort tot de vage term middel,
voor een graad van 0.5. Evenzo behoort deze afstand tot de vage term ver, voor een waarde
van 0.1. Het snelheidsverschil behoort tot de vage verzameling matig voor een waarde van
0.5. Tevens behoort dit snelheidsverschil tot de vage term hoog voor een graad van 0.2.

1

\ I
0,8 1

0,6 /
Ii

/0,4
kort middel vet

1
\

10 50 100 Afstand Imi

Figuur 8: Membershipsfunctie afstand

I
A

/
0,8 /

/
0,6 \ I

Ii \ ..I

0 4 matig hoog zeer hoog

0,2.

0.
5 10 15 20 25 SneIhdsverschiI (mIsj

Figuur 9: Membershipsfunctie snetheidsverschil

Voor het proces 'automatisch remmen' is een bonte verzameling gedragsregels gedefinieerd.
Een dergelijke verzameling van regels wordt een rulebase genoemd. Met één van die regels
proberen we duidelijk te maken hoe redenaties met vage termen worden uitgevoerd.

Om de waarheidsgraad van de volgende regel te bepalen wordt op de waarheidgraden van de
twee bewerkingen aan de IF-zijde de Mll'4-operatie uitgevoerd.
• IF (de afstand is middel AND het snelheidsverschil is matig)

THEN remkracht gelijk blijven;
Deze regel is dus geldig voor een waarde MIN(0.5, 0.5) = 0.5.

Fuzzy logic 8
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Nu is voor de huidige toestand nog een regel van kracht:
• IF (de afstand is middel AND het snelheidsverschil is hoog)

THEN remkracht sterk vergroten;
Deze regel heeft een waarheidsgraad van MIN(0.5, 0.2) = 0.2. Zo kan ook van de overige
regels in de rulebase worden bepaald in welke mate zij geldig zijn. Er zal blijken dat de
regels:
• IF (de afstand is ver AND het snelheidsverschil is matig)

TI-lEN remkracht gelijk blijven;
• IF (de afstand is ver AND het snelheidsverschil is hoog)

TI-lEN remkracht weinig vergoten;
ook in geringe mate geldig zijn (respectievelijk 0.1 en 0.1)

Zoals gezegd is het proces automatisch remmen opgezet rond meer regels. Op elk moment
kunnen (zullen) meer regels in bepaalde mate geldig (actief) zijn. Door nu de uitkomsten van
de regels (dit zijn alle vage verzamelingen met bijbehorende membershipswaarden) te
combineren wordt de uitgangsparameter bepaald. Dit deel van het proces wordt inferentie
genoemd. [PATERNOTFE95]

2.5 Conclusies in fuzzy logic

We zullen bet voorbeeld van 'automatisch remmen' handhaven om een idee te geven van de
wijze waarop in fuzzy logic conclusies worden getrokken. Voor dit systeem is een
uitgangsparameter 'aanpassing op de remkracht' gedefinieerd. De vage termen hiervoor zijn
in Figuur 10 te zien.

Op een bepaald moment in de regeling zijn de volgende regels actief:
• IF (de afstand is middel AND het snelheidsverschil is matig)

THEN remkracht gelijk houden;
• IF (de afstand is ver AND het snelheidsverschil is hoog)

THEN remkracht weinig vergroten;
• IF (de afstand is middel AND het snelheidsverschil is hoog)

THEN remkracht sterk vergroten;

Fuzzy logic 9
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De waarheidsgraden zijn respectievelijk: 0.5, 0.1 en 0.2. In de membershipsfuncties in Figuur
10 is dit grafisch weergegeven. Nu zijn er diverse methoden om de combinatie van de geldige
conclusies te bepalen. Zie hiervoor paragraaf 3.2.3.

Fuzzylogic 10
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Hoofdstuk 3: Fuzzy logic voor procesbesturing

In dit hoofdstuk wordt nader in gegaan op de vraag in welke gevallen gebruik wordt gemaakt
van fuzzy logic en hoe fuzzy logic control werkt.

3.1 Inleiding

Moderne automatiserings- productieprocessen hebben een aantal interessante problemen, die
met behuip van de conventionele besturingstheorie niet zo eenvoudig opgelost kunnen
worden. Conventionele besturingstheorie maakt gebruik van wiskundige modellen van het
proces dat bestuurd moet worden en specificaties van het gesloten regelcircuit dat bestuurd
moet worden. Een aantal van die hierboven genoemde problemen zijn:
• het proces is moeilijk te beschrijven door een wiskundig model
• veranderende omstandigheden en instellingen
• het niet-lineaire en tijd-variërende gedrag
• het proces is zeer dynamisch

Door deze eigenschappen worden dergelijke processen in de industrie bestuurd door
menselijke operators. Een operator beschikt over kennis en informatie die niet goed te
beschrijven is door een wiskundig model. Naast het feit dat een operator gebruik maakt van
meetapparatuur kijkt hij naar belangrijke procesvariabelen en probeert daar een trend in te
ontdekken om te zien welke kant het proces opgaat. Een operator is hierdoor in staat om
relatiefgoed een proces te besturen. Door deze expertise van de operator te beschrijven kan er
een kennissysteem van bet proces worden gemaakt. Dit kennissysteem bevat infonnatie
waarmee geredeneerd kan worden. Op grond van deze redenaties kunnen besturingsacties
bepaald worden. Met een kennissysteem kan een regelcircuit gerealiseerd worden, door de
bestaande conventionele besturingssystemen te vervangen, aan te vullen en/of uit te breiden.

Een specifiek kennissysteem voor besturing is de zogenaamde 'rule-based' besturing. Bij deze
besturing worden de besturingsacties beschreven door IF-TI-LEN regels. Fuzzy
besturingssystemen (controllers) zijn rule-based systemen, waarin fuzzy sets gebruikt worden
voor het vastleggen van de in- en uitgangsparameters van de besturing. De expertise van de
operator bestaat veelal uit linguIstische termen zoals 'klein', 'groot', etc. die gerepresenteerd
worden door fuzzy sets. Door middel van fuzzy logic kan de (linguIstische) kennis van de
procesbesturing geImplementeerd worden in de computer. [MAMDANI 93]

3.2 De fuzzy logic controller

Menselijke operators maken gebruik van linguIstische termen om een control actie te
beschrijven. Van deze linguIstische termen kan prima gebruik worden gemaakt bij het
formuleren van IF-TI-LEN regels. Een fuzzy logic controller bevat namelijk de expertise en
control acties van een operator geformuleerd in de vorm van IF-1I1EN regels.
Neem bijvoorbeeld de volgende regel:
• IF temperatuur is 'laag' 1'HEN brander 'hoog'

Fuzzy logic voor procesbesturing 11
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Het eerste gedeelte van de regel (antecedent) geeft aan onder welke conditie de regel geldt.
Het tweede gedeelte (consequent) omschrijft de overeenkomstige besturingsactie. Beide
gedeelten bevatten linguIstische termen ('laag' en 'hoog') die de kennis van de operator van
het proces weergeven.

Door gebruik te maken van deze linguIstische termen die gerepresenteerd worden door fuzzy
sets (zie hoofdstuk 2) samen met fuzzy set operaties (AND,OR) is het mogelijk om een
redenerend systeem te ontwerpen, de fuzzy logic controller (FLC). Figuur 11 laat de
algemene structuur zien van een fuzzy logic besturing van een proces. Dc fuzzy logic
controller bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: [MAMDANI74], [JAMSHIDI93]
• Fuzzificatie
• Inferentie
• Defuzzificatie

Figuur 11: Fuzzy logic in procesbesturing

3.2.1 Fuzzificatie

Met fuzzificatie wordt bedoeld: de vertaling van meetwaarden naar vage termen en
bijbehorende waarheidswaarden. Dus: na fuzzificatie is bekend van welke vage termen en in
welke mate de meetwaarde een element is. Als direct resultaat is op dat moment ook bekend
welke regels in welke mate actiefzijn.

Fuzzificatie kan op een aantal manieren gebeuren. Fuzzificatie geschiedt met behuip van
membershipsfuncties. De belangrijkste soorten membershipsfiincties zijn:[HELLENDOORN93I
• Standaard membershipsfuncties
• S-vormige membershipsfuncties
• Willekeurige membershipsftincties

Standaard membershipsfuncties
Aihoewel in wetenschappelijke publicaties veel verschillende soorten van
membershipsfiincties zijn voorgesteld, worden in de praktijk meestal standaard
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membershipsfuncties toegepast. Zoals te zien in Figuur 12 bestaan standaard type
membershipsfuncties uit Z, Lambda, Pi en S vormen. Deze types kunnen wiskundig
gerepresenteerd worden door middel van lineaire functies. De membershipswaarden van de
variabelen kunnen op deze manier eenvoudig berekend worden.

Figuur 12: Standaard membershipsfuncties

S-vormige membershipsfuncties
Wetenschappelijk onderzoek naar de menselijke classificatie van continue variabelen hebben
geleidt tot een andere aanpak dan de vier standaard membershipsfuncties. De S-vormige
membershipsfuncties zijn hierdoor geIntroduceerd. S-vormige membershipsfuncties maken
het mogelijk om een asymmetrische variabele te specificeren. Figuur 13 laat een voorbeeld

van S-vormige membershipsfuncties zien. Aangezien S-vormige membershipsfuncties niet
Iineair zijn vergen ze meer rekentijd dan standaard membershipsfI.incties.

Willekeurige membershipsfuncties
De laatste manier waarmee een fuzzy verzameling kan worden opgeslagen is een tabel. Voor

elke waarde in het bereik van de ingangsparameter wordt een membershipswaarde
opgeslagen. De fuzzificatie bestaat uit het uitlezen van deze tabellen om tot de
membershipswaarden van de vage verzamelingen te komen. Dit heeft als voordeel dat alle
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mogelijke vormen van vage verzamelingen kunnen worden toegepast. Uiteraard kunnen deze
tabellen ook grafisch worden weergegeven. Zo'n grafische weergave van een willekeurige
membershipsfunctie is te zien in Figuur 14.

3.2.2 Inferentie

Als de in- en uitgangsparameters van het proces zijn bepaald en in vage termen zijn
ingedeeld, kan er worden gesproken over het aantal vage toestanden waarin het systeem zich
kan bevinden. Dit wordt het uitgangspunt om de doelstelling van het proces te bepalen. Met
andere woorden: "Welke beslissingen moeten met behuip van fuzzy logic worden genomen".

Fuzzy logic systemen gebruiken produktie regels om hun relatie tussen IinguIstische
variabelen te representeren. Produktie regels bestaan uit een antecedent (IF-gedeelte) en een
consequent (THEN-gedeelte). Een verzameling van IF-TI-LEN regels wordt een rulebase
genoemd. Het [F-gedeelte kan bestaan uit bestaan uit meer dan één conditie, gecombineerd
door linguIstische conjuncties zoals AND en OR. Het berekenen van deze produktie regels
wordt fuzzy inferentie genoemd. De eerste stap van fuzzy inferentie (aggregation) bepaald in
welke mate de gehele IF regel voldoet. De tweede stap van elke produktie regel (composition)
gebruikt de mate van het IF-gedeelte om de mate van de consequentie te bepalen.

In standaard MAX-MIN of MAX-PROD inferentie methoden is de mate van de consequent
gelijk aan de mate van waarheid van het antecedent. De individuele belangrijkheid van een
regel is bij deze methoden dus 0 of 1. In sommige gevallen kan dit leiden tot een 'trial and
error' aanpak. Hiervoor is de Fuzzy Associative Map inferentie methode (FAM) ontwikkeld.
Bij deze methode heeft elke regel een bepaalde graad van bijdrage, die de individuele
belangrijkheid van die regel weergeeft.
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3.2.3 Defuzzificatie

Er zijn vele mogelijkheden om de consequenties van de actieve regels (vage termen van de
uitgangsparameter) om te zetten naar normale waarden om het proces aan te sturen. Dit
onderdeel van het systeem wordt defuzzificatie genoemd. De bekendste methoden van
defuzzificatie zijn: [PATERNOTFE95J
• center of gravity
• center of areas
• mean of max/singletons
• winning rule

De keuze voor een bepaalde methode is van een aantal factoren afhankelijk. Sommige
methoden vergen behoorlijk wat rekenwerk, terwiji andere methoden weinig of zelfs geen
rekenwerk vergen. Als de hoeveelheid rekenkracht/ beschikbare tijd een beperkende factor is,
kan dit een belangnjke reden zijn om voor een bepaalde methode kiezen. Daarentegen leveren
de rekenintensieve methoden een beter gemiddelde op dan de snelle methoden. Los van het
feit dat de ene methode een rekenkundig betere uitkomst levert dan de andere, zijn er geen
aanwijzingen dat het kiezen van een methode grote gevolgen (nadelig noch voordelig) heeft
voor het besturen van continue processen. Onnauwkeungheden die optreden in de uitsturing
van een control loop worden veelal in de volgende control loop gecompenseerd.

Center of gravity
De center of gravity methode is het best grafisch uit te leggen. Figuur 15 toont de vage
termen van een uitgangsparameter. Ook is van een aantal vage termen weergegeven in welke
mate zij actiefzijn. Hiertoe zijn de vage termen afgekapt op het niveau van de mate waarin zij
actiefzijn. Bij de center of gravity methode wordt de defuzzificatie uitgevoerd door het
zwaartepunt te bepalen van de figuur die door de actieve vage termen zijn ontstaan. Het zal
duidelijk zijn dat deze berekening geen makkelijke taak is. Deze methode geeft de meest
zuivere uitkomst van de diverse actieve vage termen. Maar de toepassing zal alleen mogelijk
zijn voor systemen die de benodigde rekenkracht of -tijd ter beschikking hebben.

Center of areas
Bij de center of areas methode zijn de berekeningen iets vereenvoudigd. Van alle actieve vage
termen worden de zwaartepunten vermenigvuldigd met de mate waarin zij actiefzijn. Van
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deze zwaartepunten wordt het gewogen gemiddelde bepaald. Het voordeel van deze methode
is dat de zwaarte punten van de figuren van de diverse vage termen vooraf te bepalen zijn. Dit
vereenvoudigd de berekening tijdens het proces, zie Figuur 16. Deze methode geeft een jets
minder zuivere waarde voor het zwaartepunt van de gehele figuur, omdat de overlappingen in
de vage verzamelingen flu immers dubbel verwerkt zijn.

Mean of maxima/singletons
Bij de methode mean of maxima (ook we! singleton-methode genoemd) worden de mogelijke
consequenties van de rege!s niet in de vorm van vage verzamelingen weergegeven. Voor de
uitgangen zijn een aantal toe te passen stuurwaarden gedefinieerd. Anders gezegd: voor de
consequenties van de regels wordt gekozen uit een vooraf bepaalde reeks stuurwaarden. Deze
voorafbepaalde reeks uitgangswaarden moeten evenwel met vage termen worden benoemd.

Voorbeeld
Dc uitgangsparameter 'stand kiep' is omschreven door de volgende vage termen:
dicht 0%
beetje open ct 10%
ha!f open 50%
ver open 75%
geheel open 100%

De ru!ebase is dus nog steeds gebaseerd op vage termen, maar deze vage termen herbergen
s!echt één waarde van de uitgangsparameter. Met dit soort singleton vage verzame!ingen is
defuzzificatie aan de uitgangszijde uiterst eenvoudig.

Winning rule
De meest eenvoudige methode van defuzzificatie is de winning rule methode. Eigenlijk is dit
geen defuzzificatie methode, want een verrekening van alle actieve rege!s vindt niet plaats.
Van de regel met het hoogste waarheidsgehalte wordt de consequentie uitgevoerd. Bij
singleton membershipsfuncties voor de uitgangsparameter, wordt die singleton dus direct
uitgevoerd. Bij membershipsfuncties met andere vormen wordt een waarde uitgevoerd die ligt
op de aficapping van die membershipsfunctie. Deze waarde kan naar believen (mits
consequent uitgevoerd) links, rechts of in het midden van dat segment worden geplaatst
(Figuur 17). Voor classificatiesystemen is dit de beste methode.
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Onder proces wordt verstaan een fysische verandering van matene en/of omzetting van
energie. Het proces is een algemene benaming van jets dat bestuurd of geregeld moet worden.
Dit besturen gebeurt door het regelen van uitgangen op grond van ingangen. Ingangen kunnen
worden verdeeld in (gemanipuleerde proces) variabelen en externe verstoringen. De eerst
genoemde maken het mogelijk om in het proces in te grijpen, terwiji externe verstoringen
ongewenst zullen zijn. De uitgangen zullen grootheden zijn, die op de juiste manier dienen te
worden gestuurd. Figuur 18 toont de schematische weergave van een proces.
Gewenste waarden van uitgangen worden set-points genoemd. [POLKE94J,[RA0931

Exteme verstoringen

Proces
variabelen Uitngen

Figuur 18: Schematische weergave van een proces

Het doe! van ieder besturingssysteem zal zijn om het proces te kunnen beheersen via de
(gemanipuleerde proces) vanabelen, zodat instabiliteit voorkomen wordt en goede
performance van de regeling verkregen wordt. Een goede performance wordt verkregen door
de uitgangen op dejuiste manier te sturen aan de hand van variabelen of externe verstoringen.

3.3.1 Feedback

Een manier om een proces te besturen is via zogenaamd feedback regelen. Bij feedback
rege!en wordt het effect van een al genomen regelactie teruggekoppeld en meegenomen bij

het bepalen van de vo!gende regelactie (zie Figuur 19 voor schematische weergave van
feedback regelen). Er wordt ook wel gesproken van closed-loop regelen. Het voordeel van

-So
:

60
Links Midden Rechts

Figuur 17: Winning rule methode
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deze manier van regelen is, dat de precieze toestand van een proces gemeten kan worden.
Hierdoor kunnen er geen niet-wegregelbare afwijkingen ontstaan door de invloed van niet

gemeten verstoringen.

Er kieven echter ook nadelen aan deze manier van regelen vast:
• Er wordt niet geregeld totdat er een af'wijking in een uitgang wordt vastgesteld.
• Als een verstoring in een hoge frequentie voorkomt (snelle fouten), kan het gebeuren dat

er nooit een stabiele toestand bereikt wordt. Hierdoor is feedback regelen niet geschikt
voor processen met grote tijd constanten en/of grote dode tijden.

• Door feedback regelen kan er instabiliteit optreden in de closed-loop response, omdat een
feedback regelaar problemen oplost door 'trial and error', hetgeen karakteristiek is voor de

oscillerende response van de feedback loop.
• Vaak worden een proces toestand ontregeld door externe verstoringen. Het is vaak een

voordeel om te kunnen inschatten wat deze verstoringen zijn, zodat hierop ingespeeld kan
worden. Gemeten waarden worden echter bemnvloed door de acties van de actuatoren,
hierdoor is het vrij moeilijk te meten wat deze externe verstonngen zijn. Indien de invloed
van die verstoringen niet goed van het effect van de stuuracties te scheiden zijn, blijft er
niets anders over dan pure symptoombestrijding.

3.3.2 Feedforward

Een andere regeistrategie is feedforward regelen. Als externe verstoringen kunnen worden
gemeten, dan kan er ook rekening mee worden gehouden bij het regelen. Een feedforward
regeling is een open-loop regeling, die regelt op grond van extern gespecificeerde set-points
en gemeten verstoringen (zie Figuur 20 voor schematische weergave van feedforward
regelen). De regelacties zijn gebaseerd op het verwachte of berekende gedrag van het proces,
maar het werkelijke gedrag wordt niet in beschouwing genomen. Er wordt dus niet gekeken
of sturing op grond van de ingangen werkelijk het gewenste effect op de uitgangen heeft. Er

zijn een paar nadelen aan deze manier van regelen.
• Deze wijze van regelen kan alleen gebruikt worden als alle (exteme) verstoringen, die het

proces beInvloeden, gemeten kunnen worden. In veel gevallen zal dit niet mogelijk zijn.
• Verder moet er precies bekend zijn wat het effect is van de regelacties op de uitgangen,

zodat het onderliggende proces model het werkelijke gedrag van het proces weergeeft.
Feedforward is erg gevoelig voor variaties in proces parameters.
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• Het onbestuurde proces dient stabiel te zijn, een onstabiel proces kan niet gestabiliseerd
worden door een feedforward regeling.

• De perfecte feedforward regeling voor een proces zal in praktijk nooit kunnen worden
gerealiseerd. Er zal alleen een regelaar kunnen worden gerealiseerd die in de buurt komt
van de ideale regelaar.

Dc performance van een feedforward regeling hangt af van de precisie en sneiheid van de
gemeten verstonngen en de berekening van de te nemen regelacties.

Figuur 20: Feedforward regelen

3.3.3 Combineren van feedforward en feedback

Feedforward en feedback concepten worden vaak gecombineerd. Uit het voorgaande is
gebleken, dat feedforward regelingen ideaal zijn om snelle fouten goed weg te regelen, maar
dat er nog een statische fout over kan blijven. Feedback regelingen hebben daarentegen meer
problemen met snelle fouten, maar zijn juist prima in staat om de statische fouten weg te
regelen. Door deze eigenschappen te combineren wordt een regelaar verkregen met een zeer
goede performance. Figuur 21 toont een voorbeeld van een gecombineerde regeling.
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3.4 Soorten fuzzy control

3.4.1 Directe fuzzy control

In een direct fuzzy geregeld proces wordt de fuzzy regeling in de control ioop opgenomen
(zie Figuur 22). Een directe fuzzy controller gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve informatie
om de traditionele manier van regelen, gebaseerd op wiskundige modellen, te vervangen. Het
ontwerp van de fuzzy controller kan gebaseerd zijn op zowel de ervaringen van operators als
design engineers enlofgrond van observaties van proces parameters. Operators hebben veel
kennis van het proces omdat ze vaak toezicht houden op het proces en ook vaak instellingen
van verschillende regelaars regelen. Deze kennis van operators kan vaak prima vertaald
worden in IF-THEN regels. Deze relaties tussen procesparameters worden weergegeven in de
rulebase van de fuzzy controller.

Een directe fuzzy controller is minder bruikbaar voor lineaire systemen met goed bekende
parameters, maar kan goed toegepast worden in gevallen waarin het proces niet lineair of
moeilijk te beschrijven is. [KRIJGSMAN93J,[KAYMAK95]

Figuur 22: Directe fuzzy controller

Fuzzy PID controller
Door gebruik te maken van fuzzy membershipsfuncties en fuzzy logic is het mogelijk een
regelaar te construeren die analoog is aan de klassieke lineaire PH) controller. In plaats van
de lineaire relatie tussen verschil (error) signaal en werkelijke signaal te gebruiken, wordt een
niet-lineaire relatie gedefinieerd door gebruik te maken van een zogenaamde
multidimensionale map. Door gebruik te maken van dit principe wordt een verbeterde niet-
lineaire PID achtige controller verkregen die beter toepasbaar en robuuster is. Het instellen
van de controller gebeurt nu door de membershipsfuncties te leggen.

Veel wetenschappers (Mamdani, Kickert) hebben onderzoek gedaan naar simpele fuzzy logic
controllers. De rulebase van de fuzzy logic PH) controller bestaat uit dezelfde signalen als een
normale 'P11) controller': het fout signaal (e)k, zijn eerste afgeleide i.e(k) en zijn tweede
afgeleide A2e(k). Het gebruikte stuursignaal is Au(k). De regels van een fuzzy PU) controller
zijn van de vorm:
IF e(k) is positiefgroot
AND Ae(k) is negatief klein
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AND 2e(k) is bijna nul
TI-lEN u(k) is positief medium

3.4.2 Indirecte fuzzy control

Indirecte fuzzy control wordt ook vaak vertaald tot fuzzy supervised control. Een fuzzy
inferentie systeem wordt dan op een hoger niveau, als supervisor, gebruikt. Een supervised
controller is een toegevoegde controller die de reeds bestaande regelaar bestuurt en zodoende
zorgt voor een betere proces controle. Door een fuzzy supervisor te gebruiken wordt een
flexibeler regelsysteem verkregen. Een fuzzy supervisor kan de instellingen van de
onderliggende regelaar instellen aan de hand van proces informatie, zodat dynamisch gedrag
veroorzaakt door het niet-lineair zijn van het proces of veranderingen in de omgeving beter
geregeld kan worden. Vanwege de dynamische response van een proces zullen parameters
steeds veranderen, hierdoor zullen supervised regelaars in het algemeen niet-lineair zijn.

Fuzzy supervised PID controller
Veel industriele processen worden geregeld door PJD regelaars. Een conventionele PID
regelaar heeft het nadeel dat hij opnieuw moet worden ingesteld (getuned) zodra proces
variabelen dynamisch veranderen. Dit nadeel kan ondervangen worden door een fuzzy
supervisor te gebruiken, die de instellingen van de PD regelaar aanpast indien dit nodig is
(zie Figuur 23).

Figuur 23: Fuzzy supervised controller

Het inferentie mechanisme is hetzelfde als bij een directe fuzzy controller. De regels van de
rulebase geven een linguIstische beschrijving van de tuning strategie zoals een ervaren
operator die gevolgd zou hebben. De onderliggende regelaar kan een kiassieke PD regelaar
zijn.

3.4.3 Fuzzy diagnose

Wanneer fuzzy logic wordt gebruikt voor diagnose doeleinden zal het meestal ter
ondersteuning van een operator zijn. Het diagnose systeem heipt de operator om de juiste
beslissingen te maken. Diagnose systemen analyseren constant de belangrijkste
procesparameters. Door at deze parameters te analyseren kan het systeem gebruikt worden om
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verschillende procestoestanden te identificeren. Door de procestoestanden te identificeren kan
het systeem de operator ondersteunen bij taken zoals:
• Het detecteren van veranderingen in de procesoutput ten opzichte van normaal bednjf
• Het maken van beslissingen op basis van procestoestanden
• Het detecteren van alarm situaties
• Het stellen van fout diagnoses
• Het maken van planningen

Het voordeel van een diagnose systeem is dat er een uniforme wijze komt voor het
identificeren van procestoestanden. In de praktijk kunnen ook minder geschoolde operators
het proces met behulp van het diagnose systeem regelen.

3.5 Structuur

Huidige toepassingen maken praktisch altijd gebruik van een eenvoudig éénlaags fuzzy logic
control systeem. Bij het ontwerpen van fuzzy logic controllers voor ingewikkelde processen
is het moeilijk om het aantal ingangsparameters in de hand te houden. In ingewikkelde
processen, of processen waar veel operator kennis aanwezig is, is het daarom handig om
structuur in de fuzzy logic controller aan te brengen. Het is mogelijk om de fuzzy logic
controller onder te verdelen in meerdere subcontrollers. Deze onderverdeling dan men op
twee manieren maken. Een fuzzy controller kan opgedeeld worden in een hierarchische
structuur en in een parallelle structuur.

3.5.1 Hiërarchische structuur

De hierarchische opgebouwde fuzzy logic controller is opgebouwd uit subcontrollers. Elke
subcontroller geeft zijn waarde door aan de subcontroller die onder hem in de hiërarchie ligt.
Deze doorgegeven waarde wordt vaak een tussenvanabele genoemd.

Voorbeeld: automatisch remmen of versnellen
In dit voorbeeld njden twee auto's achter elkaar aan op een willekeurige weg. De fuzzy logic

controller in de tweede auto moet een veilige afstand ten opzichte van zijn voorganger
behouden. De moeilijkheid in dit voorbeeld is dat het begnp veilige afstand op een snelweg
een andere waarde heeft dan in de bebouwde kom. Het is nu een moeilijke opgave om een
veilige afstand te bereiken en te behouden met huidige afstand en acceleratie als
regelparameters. Om dit probleem op te lossen is de controller opgedeeld in subcontrollers.
Subcontroller I bepaalt de veilige afstand tot zijn voorganger. Subcontroller I geeft aan
subcontroller 2 door wat een veilige afstand is. Subcontroller 2 vergelijkt deze afstand met de

werkelijke afstand en berekent hoeveel het snelheidsverschil moet zijn. Dit gewenste
snelheidsverschil wordt in subcontroller 3 vergeleken met de huidige stand van het gas/rem
pendaal en daarna wordt bepaald hoever het desbetreffende pendaal moet worden ingedrukt.
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Om op deze manier een fuzzy logic controller op te bouwen heeft een aantal voordelen:
• De regeling is overzichtelijker opgebouwd
• Randvoorwaarden zijn gemakkelijker te implementeren
• Dc stuurregels kunnen gemakkelijker ontwikkeld worden
• De regeling is makkelijker afte stellen

Als een ingewikkeld proces veel in- en uitgangen heeft, wordt de rulebase bij een regeling
met één regelblok al snel onoverzichtelijk. Overzichtelijker is om de controller op te bouwen
uit subcontrollers. Randvoorwaarden kunnen op deze wijze gemakkelijk geImplementeerd
worden per subcontroller. Bij het voorbeeld kan men denken aan de afstand die tussen beide
auto's niet te klein mag worden (subcontroller 1) en het snelheidsverschil dat niet te groot
mag worden (subcontroller 2). De regels op basis waarvan gestuurd wordt zijn gemakkelijker
te ontwikkelen, omdat bij het bepalen van wat een subcontroller moet doen veel minder
factoren een rol spelen dan bij een geIntegreerde controller. Een subcontroller heeft meestal
ook een andere doetstelling dan de totale controller. Een in delen opgebouwde controller kan
ook gemakkelijker worden ingesteld. Alle afzonderlijke subcontrollers kunnen afzonderlijk
getest worden, dit in tegenstelling tot een geIntegreerde controller die in zijn geheel getest
moet worden. Op deze manier is het veel eenvoudiger om wijzigingen aan te brengen in
stuurregels, zonder dat het andere delen van de controller beInvloed.

In een hierarchische structuur kan een fuzzy controller vaak uit verschillende onderdelen

bestaan. Deze onderdelen:
• Feature herkenning
• Berekening randvoorwaarden
• Besturing

Features zijn bruikbare gegevens over de toestand waarin het proces zich bevindt. Het feature
herkenningsdeel heeft tot doel uit procesgegevens conclusies te trekken die voor uitsturing
noodzakelijk zijn. Uit proces gegevens kunnen door middel van feature herkenning begrippen

van een hoger niveau beredeneerd worden. In het geval van het auto voorbeeld kan uit de
afstand en het snelheidsverschil het 'gevaar' van de procestoestand beredeneerd worden.
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Feature herkenning kan ook gebruikt worden om verwachtingspatronen van variabelen te
bepalen (trendanalyse).

Het tweede onderdeel waaruit een fuzzy logic controller vaak zal bestaan is het berekenen van
randvoorwaarden. Dit component heeft tot doe! de waarden bij de randvoorwaarden te
berekenen die afhankelijk zijn van een procestoestand. De randvoorwaarde dat de afstand
tussen beide auto's niet te klein mag worden verschilt per type weg en per gereden sneiheid.

Het derde onderdeel van een fuzzy logic controller is de uiteindelijke besturing. De besturing
van het regelbiok bevat de regels op basis waarvan de uitgang geregeld wordt. Dit onderdeel
zal in elke controller aanwezig zijn. De gegevens uit de twee genoemde onderdelen kunnen
gecombineerd worden in het blok besturing.

3.5.2 ParaIlelle structuur

Een fuzzy icigic controller kan ook opgesplitst worden in subcontrollers alleen ten behoeve
van de overzichtelijkheid. Deze blokken hebben dus geen hierarchische structuur, maar een
parallelle structuur op basis van gelijkwaardigheid (Figuur 25).

De geIntegreerde controller is nu opgesplitst zodat iedere subcontroller zijn eigen gedeelte
regelt. De twee subcontrollers zijn onaThankelijk van elkaar.

3.6 Ontwerp

Voordat er tot ontwerp van een fuzzy logic controller wordt overgegaan is het handig om te
kijken of er aan een aantal veronderstellingen wordt vo!daan: [ROSS95J

Het proces is te observeren en te besturen; Toestand, ingang en uitgang variabelen zijn
toegankelijk en bruikbaar voor observatie en metingen.
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• Er bestaat een kennisbron in de vorm van linguIstische productieregels; technische
proceskennis, intuItie, operator of een model.

• Er bestaat een oplossing.
• Een regeltechnicus zoekt naar een oplossing die goed genoeg is en niet naar de beste.
• Er wordt een regeling ontworpen op basis van de best bestaande kennis en binnen een

acceptabele grens van precisie.
• De problemen van stabiliteit en optimaliteit van fuzzy controllers zijn open problemen.
Het ontwerpen van een controller kan gekarakteriseerd worden in een aantal stappen.

Het bepalen van de IinguIstische variabelen
Voor het bepalen van de in- en uitgangen, moet men kennis hebben over de belangrijkste
proceseigenschappen (stabiliteit, stationairiteit, dode tijd, niet lineairiteit enz.) en de
regeldoelen met bijbehorende randvoorwaarden. De regeldoelen samen met de belangrijkste
proceseigenschappen bepalen in grote mate de regeistrategie en welke variabelen daarbij
gebruikt moeten worden..

Als ingangen kunnen procesuitgangen, gemeten verstoringen, of procesparameters gebruikt
worden. Het is hier belangrijk te realiseren dat het met het groeiende aantal ingangen de
complexiteit van de fuzzy controller enorm toeneemt (het aantal linguIstische termen en het
aantal regels in de rulebase neemt enorm toe). Voor praktische redenen is het handig om de
invloed van de verschillende variabelen te herkennen, zodat de fuzzy controller opgedeeld
kan worden in verschillende subcontrollers.

Het definiëren van de membershipsfuncties
Voor het definieren van een membershipsfunctie moet de ontwerper eerst het aantal
linguIstische termen per ingangsvariabele bepalen. Het aantal regels in de rulebase neemt
exponentieel toe met het aantal linguIstische termen per variabele. Om het overzicht in de
rulebase te behouden moet men dat aantal zo laag mogelijk houden. Aan de andere kant
wordt de flexibiliteit van de regeling kleiner door het gebruik van minder termen. In de
literatuur worden op zijn hoogst 5 tot 7 linguIstische termen gebruikt. Het kiezen van het
aantal termen moet met een grote zorgvuldigheid gebeuren, rekening houdend met het effect
dat deze variabele heeft op de besturing.

Het definiëren van de rulebase
De constructie van de rulebase is zeer belangrijk, omdat de rulebase de kennis van de fuzzy
logic controller bevat. De kennis in de rulebase kan afkomstig zijn van operators,
regeltechnici of procestechnici. De kennis van een operator kan in de vorm van vuistregels
en/of in de vorm logboeken bestaan. Om goed achter de kennis van een operator te komen
kan men operators interviewen en observeren. Het proces kan ook geregeld worden op basis
van regeltechnische en proceskennis. Door deze kennis om te zetten in IF-THEN regels
ontstaat de nilebase.

Het testen/afregelen van de fuzzy controller
De laatste fase in het ontwerpen van een fuzzy controller is het testen en afregelen van de

controller. In deze fase worden de membershipsfuncties van de variabelen bijgesteld. Ook
wordt de kennis in de rulebase geoptimaliseerd, zodat de controller aan de doelstellingen van
het proces voldoet.
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Hoofdstuk 4: Analyse van bestaande fuzzy logic toepassingen

4.1 Inleiding

Fuzzy logic is een relatief nieuwe techniek. Deze techniek heeft voor de industrie vele
mogelijkheden en kan op zeer veel verschillende manieren worden toegepast. Voor het
construeren van fuzzy logic controllers in de industrie bestaat er nog geen gestructureerde
aanpak. Toepassingen van fuzzy logic in de industrie worden hierdoor op vele verschillende

manieren ontworpen.

Bij conventionele engineering moet een van te voren gespecificeerde performance van het
gehele systeem worden gehaald. Bij het ontwerp van het regelsysteem moeten bepaalde
garanties worden gegeven op het gebied van stabiliteit en robuustheid. Het ontwerp van
conventionele regelsystemen hangt af van de combinatie van drie elementen: [KRIJGSMAN93J
• bet model; bet model bevat informatie over het proces en zijn externe verstoringen. Bij de

conventionele regeltechniek is het model aanwezig in de vorm van wiskundige
vergelijkingen. Deze wiskundige vergelijkingen geven de overdrachtsfuncties van het
proces weer.

• bet regeldoel; het regeldoel geeft aan welke wensen en eisen gesteld worden aan de
stuurvariabel(en). Bij het op temperatuur houden van een oven is bijvoorbeeld een veel
gebruikt regeldoel dat de temperatuur zo weinig mogelijk mag afwijken van de vooraf
ingestelde temperatuur.

• de regeistrategie; de regeistrategie geeft aan op welke wijze de criteria worden
gerealiseerd gegeven het proces. Op grond van het proces en het critenum wordt de
regeistrategie bepaald. In het geval van de oven wordt gekozen voor een regeistrategie die
de statische fout zo snel mogelijk weg kan regelen.
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Processen waarvoor een fuzzy logic besturing wordt ontworpen kenmerken zich door het feit
dat deze processen niet of moeilijk te modelleren zijn. Door het ontbreken van een model valt
flu volgens de conventionele ontwerp methodiek ook de bepaling van de te gebruiken
regelstrategie weg. Met andere woorden, de conventionele aanpak is niet goed bruikbaar voor
het ontwerpen van een fuzzy logic controller. Dit feit in combinatie met de vele
mogelijkheden die fuzzy logic biedt maakt het voor een ontwerper niet altijd duidelijk welke
ontwikkelstrategie gevolgd moet worden. Het gevoig hiervan is dat vele fuzzy regelaars
ontworpen zijn op grond van onduidelijke keuzen en persoonlijke voorkeuren.

4.2 Aanpak

Voor het op uniforme wijze analyseren van bestaande fuzzy logic besturingen is het
noodzakelijk om structuur aan te brengen in alle gegevens die van belang zijn voor het
construeren van een fuzzy regeling. Om deze structuur aan te brengen is het noodzakelijk om
te analyseren welke gegevens van essentieel belang zijn voor het ontwerp van een fuzzy
regeling. Bestaande industriële toepassingen van fuzzy logic zijn geanalyseerd, om tot een
verzameling van deze essentiele gegevens te komen. De bron van deze bestaande industriele
toepassingen zijri gepubliceerde artikelen en patenten.

Als uitgangspunt voor het onderzoek naar essentiele gegevens is de theorie van fuzzy logic
gebruikt. Een veel gebruikte ontwerpmethode die in de theorie wordt beschreven staat in
paragraaf 3.6. In deze ontwerpmethode wordt veel aandacht besteed aan het kiezen van de
linguIstische variabelen, het definiëren van de membershipsfuncties en de samenstelling van
de rulebase. De laatste fase in het ontwikkelen van een fuzzy logic besturing is het testen en
afregelen van de regeling. In de theone wordt in mindere mate aandacht besteed aan de
structuren die binnen fuzzy logic aanwezig zijn voor het besturen van een proces.

Voor het onderzoek naar aanwezige structuren binnen fuzzy logic zijn bestaande industriele
toepassingen geanalyseerd. Tijdens de analyse is gezocht naar termen die betrekking hebben
op de structuur van een fuzzy logic regelaar. Het uitgangspunt zijn termen afkomstig van de
fuzzy logic theorie en de conventionele besturingstheorie. Daarnaast is gezocht naar
eigenschappen van het te regelen proces die consequenties hebben voor de structuur van de
fuzzy logic controller. Verschillende structuren zijn behandeld in paragraaf 3.5.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van tabellen. ledere keer werd voor een vermeend
essentieel gegeven een kolom gereserveerd. Vermeende essentiële gegevens worden
geevalueerd op grond van 'impact'(de invloed) op het ontwerp en de structuur van de fuzzy
logic controller. De totale verzameling essentiële gegevens bevatten gegevens over het
ontwerp en de structuur van de fuzzy logic besturing. Met behulp van de tabellen valt op
gestructureerde wijze de essentiële gegevens uit de toepassingen te destilleren. De
uiteindelijke tabel is te zien in bijlage I. Len dergelijke tabel wordt een descriptie tabel
genoemd.
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In de verzameling essentiele gegevens is na analyse een driedeling ontstaan. Essentiele
gegevens zijn te verdelen in de volgende categorieen:
• Proces gegevens
• Regeling gegevens
• Algemene ontwerp gegevens

Figuur 27: Categorien van essentiële gegevens

Deze drie categoneen van gegevens zijn van belang bij het construeren van fuzzy logic
controllers. De elementen van de categorieën worden in de volgende drie paragrafen
beschreven. Tij dens de bespreking wordt de aanwezigheid van elk element verklaard.

4.3 Proces gegevens

Bij het ontwerpen van een regeling zijn gegevens over het te regelen proces van groot belang.
De te ontwerpen regeling zal namelijk in hoge mate afhankelijk zijn van het te regelen proces.
Hieronder zijn de essentieel benodigde gegevens van het proces puntsgewijs besproken.
• Toepassingsgebied

Het noodzakelijk om te weten voor welk toepassingsgebied de fuzzy logic regelaar
ontwikkeld is. Fuzzy logic besturingen voor verschillende toepassingsgebieden kunnen
verschillende eigenschappen bezitten. Daarentegen bezitten fuzzy logic besturingen voor
hetzelfde toepassingsgebied overeenkomstige eigenschappen.

• Deelprocessen
Sommige processen kunnen worden onderverdeeld in afzonderlijk te regelen
deelprocessen. Onder een deelproces wordt verstaan: een afzonderlijk gedeelte van een
proces, dat niet direct van een ander gedeelte van het proces afhankelijk is. Voor dit
gedeelte van het proces is of een aparte fuzzy controller ontworpen of er is duidelijk een
gedeelte van de ontworpen fuzzy controller die dit deelproces bestuurt.
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Deelprocessen kunnen herkend worden door te analyseren hoe het proces is opgebouwd:
• Indien de fysieke installaties van het proces dusdanig groot zijn, of zich op

afzonderlijke plaatsen bevinden, bestaat er per installatie een afzonderlijke fuzzy logic
regeling.

• Wanneer er sprake van een batch-proces is, dan wordt in een aantal productiestappen
het doel van het proces te bereikt. Per productiestap valt een deelproces te
onderscheiden. Per deelproces wordt een afzonderlijke fuzzy controller ontworpen.

Deelprocessen kunnen ook herkend worden door de opbouw van de regeling te analyseren:

• Het totale proces kan bestuurd worden door meerdere fuzzy regelingen. Indien een
fuzzy regeling een afzonderlijk deel van het proces bestuurd, dan is dit afzonderlijke
deel een deelproces.

• Zeer uiteenlopende regeldoelen geven een indicatie over eventueel aanwezige
deelprocessen.

Een proces kan uit meerdere soorten deelprocessen bestaan. Deelprocessen worden door
afzonderlijke fuzzy controllers bestuurd. Deze afzonderlijke fuzzy logic controllers hebben
verschillende regeldoelen. Fuzzy logic controllers van deelprocessen bevatten
verschillende eigenschappen. Het verdelen van het gehele proces in deelprocessen brengt
een aantal voordelen met zich mee:
• Dc fuzzy besturing van het gehele proces is verdeeld over meerdere fuzzy controllers.

Hierdoor ontstaat een overzichtelijke opbouw van de totale fuzzy logic besturing.
• Randvoorwaarden kunnen toegespitst worden per deelproces. Dit resulteert in een

eenvoudige implementatie van randvoorwaarden.
• Het deelproces is eenvoudiger dan het gehele proces. Per deelproces is het ontwerp van

de rulebase van de fuzzy controller eenvoudiger.

Dod per (deel)proces
leder proces heeft zijn eigen doel. Een doel van een deelproces kan afwijken van de
algemene doelstelling van het proces. Het dod van een (deel)proces is het uitgangspunt bij

het ontwerp van de fuzzy regeling voor dit proces. Een fuzzy logic regelaar kan op
meerdere manieren het regeldoel bereiken. Zo kan bijvoorbeeld voor de optimale
verbranding van afval de temperatuur verhoogd worden of de aanvoer van afval
verminderd worden. Veelal zal er een overeenkomst zijn tussen het doel van een proces en
de manier waarop dit bereikt wordt.
Stadia in het (deel)proces
Een proces kan uit verschillende stadia bestaan. Zo kan een oven bijvoorbeeld eerst
voorverwarmd moeten worden volgens bepaalde criteria, alvorens tot normaal bedrijfkan
worden overgegaan. Afhankelijk van verschillende stadia's zijn er verschillende
doelstellingen die de fuzzy logic regeling moet bewerkstelligen. Dit kan resulteren in
mogelijke veranderingen in de opbouw en structuur van de regeling.
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4.4 Regeling gegevens

De volgende categorie van gegevens die onderscheiden kunnen worden zijn gegevens over de
regeling. In deze paragraafworden alle essentiele gegevens van een fuzzy logic regeling
besproken.
• Doel van de regeling

ledere fuzzy controller heeft een doelstelling waaraan voldaan moet worden. Het realiseren
van de regeldoelstelling garandeert een goede procesvoering. De regelaar kan op meerdere
manieren aan zijn procesdoelstelling voldoen.

• Soort regeling
Een regeling kan op directe of indirecte wijze het proces besturen. Bij directe besturing
wordt de regelaar in de control-loop opgenomen. Een indirecte regeling bepaalt vaak de
instellingen van een andere regelaar. Dergelijke regelingen worden vaak supervised
regelingen genoemd. De regeling kan ook gebruikt zijn voor een toestandsbepaling van
een proces, dit wordt diagnose genoemd (zie paragraaf 3.4). Het soort regeling geeft aan
hoe de desbetreffende regeling gerealiseerd is en geeft bovendien informatie over de
regeistrategie en de opbouw van de fuzzy regeling.

• Regelstrategie
Verschillende manieren van regelen zijn feedback, feedforward of een combinatie van beide

strategieen (zie paragraaf 3.3). De manier van regelen volgt uit de doelstelling en
randvoorwaarden van de regelaar. Op grond van verschillende doelstellingen worden
verschillende regelstrategieen gekozen. Veel voorkomende doelstellingen zijn bijvoorbeeld
snel regelen en zo nauwkeurig mogelijk regelen. De gebruikte regelstrategie geeft
bovendien informatie over de structuur en opbouw van de regeling.

• Vervanging van huidige regelaar
De fuzzy controller zal in het algemeen een bestaand regelmechanisme vervangen. De
fuzzy controller kan de eerste automatische regelaar in de toepassing zijn, in dit geval
vervangt de fuzzy controller hoogst waarschijnlijk een operator. De fuzzy controller zal
grotendeels gebaseerd zijn op de kennis van de operator. De fuzzy controller kan ook een
reeds bestaande automatische regelaar vervangen. In dit geval kan de structuur van de
fuzzy logic regelaar athangen van de structuur van de vervangen regeling. De structuur
van de fuzzy regeling kan echter ook totaal verschillend zijn, omdat de wijze van
ontwerpen en besturen anders is.

• Oorzaken van vervanging van huidige regelaar
Het te regelen proces bezit één of meerdere eigenschappen waardoor de huidige regeling
niet goed genoeg functioneert. Door het toepassen van een fuzzy controller hoopt men
deze problemen op te lossen. Zo zal een PID regelaar bijvoorbeeld niet in staat zijn een
proces met snel veranderende omstandigheden goed te regelen.

• Regelblokken
Een fuzzy controller van een deelproces kan uit meerdere regelblokken bestaan (zie
paragraaf 3.5). De verschillende regelblokken geven informatie over de fysieke structuur
en opbouw van de regeling.

• Regels per regelblok
De hoeveelheid regels per regeiblok geeft informatie over de aanwezige en soort kennis in
de rulebase van de fuzzy controller. Bestaat een regelbiok uit veel regels, dan is dit een
teken dat er veel expliciete kennis van bet proces aanwezig is. Deze kennis zal vaak
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afkomstig zijn van een operator. Weinig regels duiden erop dat een kiassieke regelaar is
vervangen en wordt nagebootst.

• Inferentie
De gebmikte inferentie methode geeft de manier aan, waarop de fuzzy logic controller de

productieregels (IF-li-LEN) verwerkt (zie paragraaf 3.2.2).
• Ingangen

Een fuzzy controller gebruikt ingangsvariabelen om mee te kunnen redeneren. Deze
ingangsvariabelen kunnen afkomstig zijn van verschillende domeinen. Aan iedere

ingangsvariabele wordt een linguIstische naam toegekend. Aan de ingangsvariabelen
worden linguIstische termen toegekend. Deze linguIstische tennen worden vastgelegd met
behuip van membershipsfuncties, waarmee ingangsvariabelen gefuzzificeerd worden. Een
ingang kan een directe (gemeten) of een indirecte (gemanipuleerde) grootheid zijn.

Ingangen afkomstig van een andere regelblokken zijn interne ingangen.
• Uitgangen

Een fuzzy controller maakt gebruik van berekende uitgangen om het proces te sturen.
Uitgangen kunnen behoren tot verschillende domeinen. Aan iedere uitgang is een
linguIstische naam toegekend. Bovendien wordt aan iedere uitgang een aantal linguIstische
termen toegekend die de toestand van de uitgang aangeven. LinguIstische termen zijn
vastgelegd in membershipsfiincties. De waarde van een uitgang wordt met behuip van
defuzzificatie omgezet naar een numerieke waarde. Uitgangen die door een ander fuzzy
regelbiok als ingangen worden gebruikt zijn interne uitgangen. Deze uitgangen worden

niet direct gebruikt om het proces te besturen.

4.5 Algemene ontwerp gegevens

De laatste categorie essentiele gegevens zijn algemene ontwerp gegevens.
• Kennisbron

Voor het ontwerp van een fuzzy logic regeling is speciale kennis van het proces nodig.
Deze kennis kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals van operators,
regeltechnici, procestechnici. Zonder gedegen kennis van het proces is het onmogelijk om
een goede fuzzy regeling te ontwikkelen.

• Ontwerpduur
Voor het ontwerpen van een fuzzy logic regeling zal er een informatieanalyse worden
uitgevoerd. In deze periode worden gegevens over het te regelen proces verzameld. Het
totale tijdsbestek geeft een indicatie over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de

gegevens die gebruikt zijn voor het ontwerp van de regeling.

• Randvoorwaarden
Randvoorwaarden geven aan hoe bet doel van de regeling bereikt wordt. Randvoorwaarden

zijn in twee klassen in te delen, namelijk sturingsrandvoorwaarden en
systeemrandvoorwaarden. Sturingsrandvoorwaarden zijn onafliankelijk van de toestand
van het geregelde systeem en zeggen slechts iets over het stuurgedrag.
Systeemrandvoorwaarden hebben betrekking op de toestand van bet gestuurde systeem.
Randvoorwaarden kunnen hard of zacht zijn. Aan harde randvoorwaarden zal altijd

voldaan moeten worden, tussen zachte randvoorwaarden wordt vaak een compromis

gesloten.
• Testen
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De wijze van testen geeft een indicatie over de werkelijke nauwkeurigheid en
toepasbaarheid van de ontworpen regeling. Indien de regeling alleen maar gesimuleerd is

en niet in een testopstelling gebruikt is of on-line getest is, kunnen er vraagtekens worden
gezet bij het functioneren van de regeling indien deze werkelijk in parktijk gebruilct gaat

worden.
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Hoofdstuk 5: Ontwerp van het fuzzy analyse systeem

5.1 Informatieanalyse

Het doel van de informatieanalyse is om te komen tot een specificatie van de gewenste
eigenschappen van het te ontwikkelen informatiesysteem en van de structuur van de voor die
eigenschappen benodigde basisgegevens. Het doel van het te ontwikkelen informatiesysteem

is het opslaan van alle benodigde gegevens over het proces, de regeling en de algemene
ontwerp gegevens van een toepassing. Het ontwikkelde informatiesysteem is het fuzzy
analyse systeem genoemd. De specificatie van de structuur van de benodigde basisgegevens
kan formeel worden vastgelegd in een logisch datamodel. Zo'n model beschrijft op abstracte
wijze de verzameling toegestane toestanden van het te ontwikkelen informatiesysteem. In het

logisch datamodel komt tot uiting
1. van welke soorten objecten gegevens bijgehouden moeten worden
2. welke kenmerken van die objecten bijgehouden moeten worden
3. welke waarden die kenmerken kunnen aannemen
4. aan welke voorwaarden (combinaties van) die waarden dienen te voldoen

Alle belangrijke gegevens over processen met bijbehorende regelingen en algemene ontwerp

gegevens staan omschreven in de descriptie tabel (zie hoofdstuk 4). Uit deze tabel kunnen
echter nog geen conclusies worden getrokken omtrent processen en de opbouw en structuur

van hun bijbehorende regelingen, vanwege het informele karakter van deze tabel. Voor het

opzetten van het fuzzy analyse systeem worden daarom de omschrijvmgen uit de descriptie
tabel verwerkt tot uniforme begrippen. Deze unifonne begrippen worden verwerkt tot
keuzelijsten in het informatiesysteem. Gegevens van toepassingen van fuzzy logic
besturingen worden flu op een eenduidige manier vastgelegd. Doordat gegevens op een
eenduidige manier worden ingevuld zullen er, naarmate de hoeveelheid opgeslagen gegevens
in het informatiesysteem groter wordt, bepaalde conclusies kunnen worden getrokken over
processen en hun bijbehorende fuzzy logic regeling.

De gegevens die in het fuzzy analyse systeem komen te staan zijn in dne groepen te verdelen.
De eerste groep bestaat uit essentiele gegevens over het proces. De tweede groep gegevens
zijn de gegevens over de bijbehorende regeling. De laatste groep gegevens in het fuzzy
analyse systeem gaan over algemene gegevens over het ontwerp. Naast de groepen zullen in

het fuzzy analyse systeem velden voorkomen voor identificatiedoeleinden. Met deze velden
worden processen, regelingen enz. benoemd. Om a! deze gegevens flu in een logisch
datamodel te verwerken wordt in paragraaf 5.2 de constructie van het database universum van

het fuzzy analyse systeem besproken.

5.2 Constructie van het database-universum

Definities van een database-universum zijn in de praktijk nogal omvangrijk. Het is daarom
van belang om het database-universum op een stelselmatige wijze op te bouwen. Het fuzzy
analyse systeem is op een zo modulair mogelijke wijze ontworpen, omdat bestaande database-
universa nog wel eens aan verandering onderhevig willen zijn. Het ontworpen fuzzy analyse
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systeem heeft een logische hierarchische structuur gekregen, zodat eventuele veranderingen

eenvoudig door te voeren zijn.

Dc constructie van een database-universum is op te delen in vier definitiefasen. Deze vier
definitie fasen bestaan uit het vastleggen van:
• De verzameling attribuutwaarden.
Dit zijn voorwaarden waaraan de waarden van de afzonderlijke attributen moeten voldoen.

• De verzameling tupelwaarden.
Dit zijn voorwaarden waaraan combinaties van attribuut waarden binnen hetzelfde tupel

dienen te voldoen
• De verzameling tabelwaarden.
Dit zijn voorwaarden waaraan combinaties van tupels binnen dezelfde tabel moeten voldoen

• De verzameling database-waarden.
Dit zijn voorwaarden waaraan combinaties van tabellen binnen dezelfde database toestand

dienen te voldoen.

De waarden verzamelingen worden in feite bepaald door de eisen waaraan de gegevens in alle
mogelijke toestanden dienen te voldoen. In bijiage II staat het formele ontwerp van het

inform atiesysteem.

Naast het database universum zijn er een set queries voor de database ontworpen. De queries
zijn grofweg op te delen in twee groepen. De eerste groep zijn queries voor het op heldere
wijze presenteren van ingevoerde gegevens. Dit presenteren kan gebeuren door middel van

rapporten en kan zowel naar beeldscherm als printer uitgevoerd worden. De tweede groep is

een hulpmiddel voor het zoeken naar overeenkomsten en verbanden tussen de verschillende
gegevens in het informatiesysteem. De queries in deze groep genereren clusters van gegevens.
De queries zijn geprogrammeerd in SQL en zijn te zien in bijlage Ill.

5.3 Opbouw

Het ontwikkelde informatiesysteem heeft een logische hiërarchische structuur. Dit vloeit

voort uit het feit dat in- en uitgangen onderdelen zijn van regelblokken en regelblokken
onderdelen zijn van regelingen met bijbehorende deelprocessen. Deelprocessen zijn
onderdelen van toepassingen. Het informatiesysteem bestaat uit zeven hoofdtabellen, zeven
toewijstabellen en zestien keuzetabellen. Tabellen worden met elkaar verbonden door relaties.

Figuur 28 laat de relatie zien tussen de hoofdtabellen 'Toepassing' en 'Proces'.
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Figuur 28: Relatic tussen de tabellen 'Toepassing' en 'Proces'

De hoofdtabellen worden gebruikt om informatie over het desbetreffende object op te slaan.
De aanwezige hoofdtabellen in het fuzzy analyse systeem zijn:
• Artikel
• Bednjf
• Toepassing
• Regeling algemeen
• Proces
• Regeling
• Regeiblok
De toewijstabellen worden gebruikt om twee tabellen te koppelen of informatie aan een
object toe te wijzen, het betreft hier één op veel relaties. Als de toewijstabellen op de eerste
manier gebruikt worden, worden in deze tabellen de unieke sleutels van beide tabellen
opgeslagen. Bij de tweede manier van toewijzen wordt door middel van een één op veel
relatie subinformatie toegevoegd aan dat object. De toewijstabellen voor het koppelen van
twee tabellen zijn:
• Toewijs Artikel
• Toewijs Bedrijf
Dc toewijstabellen die gebruikt worden voor het toewijzen van informatie aan een object

(tabel) zijn:
• Toewijs Stadia
• Toewijs Oorzaken
• Toewijs Vervanging
• Toewijs Ingangen
• Toewijs Uitgangen

De keuzetabellen worden gebruikt om de gebruiker een lijst met keuzemogelijkheden te
geven waaruit hij een keuze moet maken. In het onderstaande Figuur 29 is de hierarchie van
de tabellen weergegeven. In het figuur zijn de verschillende keuzetabellen niet weergegeven
om het overzicht te behouden.
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De tabel 'Toepassing' vormt de basis van het informatiesysteem. De tabel 'Toepassing' heeft
de unieke sleutel 'ToepassingsNr' gekregen. Alle tabellen die dieper in de hiërarchie
voorkomen worden gekoppeld met dit toepassingsnummer aan een bestaande toepassing.
Aangezien toepassingen altijd worden ontworpen voor een bedrijf of beschreven worden in
een artikel, bestaan er nog twee tabellen op hetzelfde niveau als de tabel 'Toepassing'. Het
voordeel hiervan is dat een artikel of bedrijf apart wordt ingevoerd en vervolgens kunnen één
of meerdere artikelen of bedrijven gekoppeld worden aan één toepassing via de
toewijstabellen.

Een toepassing bestaat uit proces, regeling en algemene ontwerp gegevens. Een toepassing
kan uit meerdere deelprocessen met bijbehorende regelingen bestaan, zodat de relaties tussen
de tabel 'Toepassing' en de tabellen 'Proces' en 'Regeling' één op veel relaties zijn. Tussen
de tabellen 'Proces' en 'Regeling' bestaat een één op één relatie van 'Proces' naar 'Regeling'.
Het gevoig hiervan is dat men eerst een deelproces moet definiëren in de 'Proces' tabel,
voordat men regeling gegevens van dit deelproces kan invoeren in de 'Regeling' tabel. Het
voordeel hiervan is dat er nooit een regeling gegevens kunnen worden ingevuld bij een proces
dat niet bestaat.

Een regeling bestaat uit één of meerdere regelblokken. De sleutel bij de tabel 'Regelbiok'
bestaat uit de combinatie van 'ToepassingsNr', 'Deelproces naam' en 'Regelbiok naam'. Een
regeiblok bestaat zeif weer uit in- en uitgangen. Aangezien een sleutel echt uniek
identificerend moet zijn, zijn in de tabellen ingangen en uitgangen voignummers
('Volgnrlngang' en 'VolgnrUitgang') aan de unieke sleutels toegevoegd. Dit is gedaan om te
voorkomen dat bij elke ingang de linguIstische naam moet worden ingevuld.
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5.4 Implementatie

5.4.1 Hardware

Voor de ontwikkelen van het fuzzy analyse systeem is gekozen voor IBM-compatible

hardware. De keuze op dit platform is gevallen omdat IBM-compatibles bijna overal
beschikbaar zijn en veel gebruikt worden. Tevens biedt dit platform vele mogelijkheden op

het gebied van database systemen. De vereiste systeemeisen worden hieronder opgenoemd:

• Een IBM compatible PC met een 80486-processor of hoger
• Een vaste schijf met 40 MB vrije schijfruimte.
• Een Microsoft Mouse of compatible
• VGA beeldscherm
• Tenminste 8 MB RAM geheugen (16 MB wordt aanbevolen)
• Windows 95/NT besturingssysteem

5.4.2 Software
Voor de realisatie van het informatiesysteem is gekozen voor het pakket Microsoft Access

7.0. Microsoft Access 7.0 is een relationeel databasebeheersysteem voor Microsoft Windows
95 of Windows NT. Het pakket behoort tot Microsoft Office 95, een groep producten die zijn

ontworpen om samen te werken. Uiterlijk en functionaliteit komen overeen en gegevens
worden gemakkelijk gedeeld. Niet alleen office koppelingen zijn eenvoudig te realiseren,

maar ook importeertlexporteert Microsoft Access zijn gegevens van en naar verschillende
soorten bestandsindelingen. Microsoft Acces is een programma dat optimaal gebruikt maakt

van de grafische mogelijkheden van Windows. Op deze manier kan de gebniiker de gegevens

op een eenvoudige wijze bekijken en gebruiken. Met behulp van de WYSIWYG-werksets
(What you see is what you get) is het relatief eenvoudig om ingewikkelde formulieren en

rapporten te ontwerpen.

Een groot voordeel van Microsoft Access is de ontwikkelomgeving. De ingebouwde wizards,
macro's en opbouwfuncties helpen bij het ontwikkelen van een database. Met de wizards en
macro's van Microsoft Access zijn de meeste taken te automatiseren zonder dat er
geprogrammeerd hoeft te worden. De mogelijkheid om te programmeren is beschikbaar via

Access Basic. Acces Basic is een robuuste, event-driven programmeertaal waarmee
gespecialiseerde gegevensbeheertaken kunnen worden uitgevoerd. Een in Microsoft Access
ontwikkelde database betaat uit één bestand, het zogenaamde .mdb bestand. In dit bestand
worden alle tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules opgeslagen. Ook

de relaties tussen de tabellen houdt Microsoft Access bij. Het hoofdvenster in de
ontwikkelomgeving is het zogenoemde databasevenster. Figuur 30 toont dit databasevenster.

Vanuit dit venster kan ontworpen en getest worden. In de ontwikkelde applicatie is dit venster

verborgen, omdat dit venster voomamelijk voor ontwerp doeleinden gebruikt wordt.
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Figuur 30: Het databasevenster

5.4.3 User interface
Dc user interface van het informatiesysteem is volgens een standaard manier opgebouwd. Het
hoofdschakelbord (Figuur 31) is het centrale formulier in de database.

Het hoofdschakelbord geeft de mogelijkheid om naar verschillende formulieren te springen.
Deze formulieren bestaan uit twee delen, namelijk een formulier koptekst en een detailzone.
De koptekst bestaat uit de titel van het formulier en een knoppenbalk voor de belangrijkste
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gebeurtenissen. De detailzone bestaat uit de besturingselementen van het desbetreffende
formulier. Eventueel zijn er in de detailzone subformulieren opgenomen. De tabellen die
onder deze subformulieren liggen hebben een één op veel relatie met de tabel uit het
hoofdformulier. De formulieren zijn onderling gekoppeld met de unieke sleutels. Indien er
vanuit een formulier naar een onderliggend formulier(en) gesprongen kan worden, dan
bevinden zich de knoppen hiervoor aan de rechterkant in de detailzone. Figuur 32 toont een
formulier zoals dat in het informatiesysteem voorkomt.
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Hoofdstuk 6: Analyse van ingevoerde toepassingen

Bestaande toepassingen van fuzzy logic besturingen van industriële processen kunnen in kaart

worden gebracht met behulp van het ontwikkelde fuzzy analyse systeem. Voor dit fuzzy

analyse systeem is geanalyseerd welke gegevens van essentieel belang zijn voor het

construeren van een fuzzy logic controller. Deze informatieanalyse is besproken in hoofdstuk

4. Uit deze analyse blijkt dat gegevens van fuzzy toepassingen in de industrie in 3 categoneën

te verdelen zijn. Deze categorieën zijn: gegevens over het te regelen proces, gegevens overde

ontworpen fuzzy controller en tot slot algemene ontwerp gegevens. Het formele ontwerp van

het fuzzy analyse systeem is vervolgens besproken in het hoofdstuk 5.

Tot op heden zijn 42 gepubliceerde artikelen en patenten, die alle over fuzzy toepassingen in
industriële procesbesturing handelen, in het fuzzy analyse systeem ingevoerd (zie lijst van

gebruikte artikelen in literatuurlijst). In de volgende paragrafen zullen overzichten worden

gegeven over bestaande fuzzy toepassingen in de industrie.

6.1 Statistieken over fuzzy toepassingen

Toepassingscategorie
Tijdens het invoeren van de gegevens van de artikelen over fuzzy toepassingen in de industrie

wordt de gebruiker gedwongen om een toepassingscategorie in te vullen. Hiervoor wordt een
standaard keuzelijst gegeven waaruit de gebruiker zijn keuze dient te maken. Met het fuzzy

analyse systeem kunnen overzichten worden gegenereerd (zie de gebruikershandleiding). Eén

van deze overzichten geeft informatie over welke fuzzy toepassingen er onderzocht zijn en in

welke verhoudingen deze toepassingen voorkomen. Het volgende overzicht is gegenereerd:
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Uit dit overzicht volgt dat de meest voorkomende toepassingen zijn: 'Water zuivering' en
'Ovenbesturing'. Andere frequent voorkomende toepassingen zijn: 'Energie opwekking' en

'Chemische industrie'.

Voor bijna a! deze toepassingen geldt dat het proces dat geregeld moet worden eigenschappen
bezit die het voor kiassieke regelingen, zoals PD regelaars, moeilijk maken het proces te
regelen. De reden dat vooral de toepassingen 'Water zuivering' en 'Ovenbesturing' vaak
voorkomen zal liggen in het feit dat deze geregelde processen vaak bestuurd worden door een
menselijk operator, dit betekent dat van deze processen veel expliciete kennis aanwezig zal
zijn. Door de aanwezigheid van deze expliciete kennis is het mogelijk om een goede fuzzy
controller te ontwikkelen. Bovendien geldt voor de toepassing 'Ovenbesturing' dat dit door
de jaren heen een klassiek voorbeeld is geworden van de toepassing van fuzzy logic control in
de industrie. Voorbeelden van fuzzy regelingen voor besturing van ovens zijn in de literatuur
dus volop voorhanden en zullen gemakkelijk na gebouwd kunnen worden.

Procescategorie
In het fuzzy analyse systeem zijn ook de te regelen processen zeif onder gebracht in
categorieën. Dc procescategorie geeft aan op welke wijze het doel van de toepassing is

bereikt. Zo kan de toepassingscategorie van een fuzzy toepassing 'Water zuivering' zijn en de
procescategorie 'Biologisch' zijn. Dit betekent dat het doel van de toepassing, het zuiveren

van water, bereikt is door het water op biologische wijze te zuiveren.
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Het volgende overzicht van procescategoneen kan gegenereerd worden:
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:ht van processenwaarvoor fuzzy logic regeling is
ontworpen

De meest geregelde processen zijn: 'Temperatuurbeheersing', ' Verbranding', 'Chemisch' en
'Biologisch'.

Soort regeling
Processen kunnen op due verschillende manieren worden bestuurd. Deze manieren zijn
direct, indirecte of fuzzy diagnose (zie paragraaf 3.4). Na analyse van de ingevoerde
gegevens blijkt dat het grootste gedeelte, ongeveer 64%, van de processen op directe wijze
geregeld wordt. Ongeveer 31% van alle processen wordt op indirecte wijze geregeld. Het
minst wordt gebruik gemaakt van fuzzy diagnose, dit gebeurt slechts bij 5% van alle
processen.

Regeistrategie
Verschillende regelstrategieen kunnen gebruikt worden om een proces te besturen. De drie te
kiezen strategieën zijn feedback, feedforward of een combinatie van feedback en
feedforward. ledere regeistrategie heeft zijn voor- en nadelen (zie paragraaf 3.3). In praktijk
blijkt dat bij het grootste gedeelte van de processen gebruik wordt gemaakt van een feedback
regeistrategie, bij 49% van alle processen is dit het geval. Tussen het gebruik van een
feedforward of een combinatie van feedback/feedforward zit niet zoveel verschil, in 20% van
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alle gevallen wordt voor een pure feedforward regelstrategie gekozen en voor 31% wordt
gebruik gemaakt van een combinatie van feedback/feedforward regelen.

Vervanging van huidige regelaar
Fuzzy controllers beschikken over dusdanige eigenschappen dat ze gebruikt worden in
gevallen waar het huidige regelmechanisme niet meer goed voldoet. Fuzzy systemen worden

echter ook vaak ter ondersteuning van menselijke operators gebruikt. In sommige gevallen
dient de fuzzy controller ook ter ondersteuning van een kiassieke regelaar, hierbij moet

gedacht worden aan een fuzzy supervised controller (zie paragraaf 3.4.2).

In de meeste gevallen blijkt het de klassieke regeling te zijn die plaats moet maken voor de
fuzzy controller, in namelijk 40% van alle onderzochte toepassingen blijkt dit het geval te

zij n.

In 31% van alle toepassingen is het de menselijke operator die wordt vervangen. In 12% van

alle toepassingen betreft het een ondersteuning van diezelfde menselijke operator. Hierbij kan
gedacht worden aan een fuzzy expert systeem of een gewone fuzzy controller die parallel

staat aan de reguliere besturing, de operator dus.

In de overige gevallen blijkt dat in 8% van alle gevallen een andere regeling wordt

vervangen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een PLC. In 9% van alle fuzzy
toepassingen is de ontworpen fuzzy controller een aanvulling op een andere regelaar (behalve

menselijke operators).

Oorzaken van vervanging
Een fuzzy regeling wordt gebruikt wanneer de huidige manier van regelen, of dit nu via een
klassieke regeling gebeurt of via een menselijk operator, niet goed voldoet. De oorzaken van
vervanging kunnen verdeeld worden over twee categorieën. Deze categorien zijn:

• proceseigenschappen
• optimalisatie
Redenen die in artikelen genoemd worden en onder de categorie optimalisatie vallen, zullen

te herleiden zijn tot elementen uit de categorie proceseigenschappen. Deze elementen van de
categorie proceseigenschappen worden echter niet in de artikelen genoemd.

In deze oorzaken van vervanging valt een categorie van oorzaken te onderscheiden die te
maken heeft met proceseigenschappen. Het te regelen proces kan namelijk één of meerdere
eigenschappen bezitten die het voor een klassieke regelaar moeilijk maakt om het proces te

besturen. Eén van die proceseigenschappen is bijvoorbeeld dode tijd. Wanneer een proces een

grote tijdsvertraging bezit, dit wit zeggen dat er een zeer lange tijd verstrijkt voordat het
effect van een regelactie zichtbaar wordt, kan dit een reden zijn waardoor een klassieke
regelaar het proces niet meer kan besturen. Een ander voorbeeld van een proceseigenschap is

dat het proces zeer dynamisch kan zijn. Dit houdt in dat proces parameters snel en vaak

veranderen. Hierdoor zullen klassieke regelaars steeds weer opnieuw moeten worden
ingesteld, omdat procesparameters anders niet meer binnen het regelbereik zullen vallen.

De overige oorzaken van vervanging hebben betrekking op onder ander redenen als 'Betere

proces voering', 'Economische overwegingen' en 'Voor uniforme regeling'. Deze oorzaken
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vallen alien onder de categorie optimalisatie. Wat de oorzaken van vervanging ook mag zijn,
het zal altijd gebeuren vanuit het oogpunt om een regeling te krijgen die het proces beter en
nauwkeuriger bestuurd.

Het gegenereerde statistiek over oorzaken van vervanging ziet er ais volgt uit:

Figuur 35: Statistiek oorzaken van vervanging

Dc artikelen geven in 41% van alie gevallen een reden op die vait in de categoric
proceseigenschappen. Deze 41% is opgebouwd uit 16% dynamisch proces, 11% dode tijd,
9% veranderende omstandigheden en 5% niet lineairiteit.

In 16% van alle fuzzy toepassingen gaat het om het felt dat proces zeer dynamisch is. Dit
betekent dat procesvariabeien en externe verstoringen snel en vaak veranderen, het huidige
regelmechanisme is niet in staat deze veranderingen voldoende te kunnen volgen.

In 11% van de onderzochte fuzzy toepassingen speelt 'Dode tijd' een belangrijke factor. Dit
betekent dat er in het proces dode tijden optreden. Het gevoig van deze dode tijden is, dat
gevolgen van regelacties niet binnen afzienbare tijd zichtbaar worden, hetgeen het voor de
huidige regelaar zeer moeilijk maakt om het proces goed te kunnen regelen.

'Veranderende omstandigheden' spelen in 9% van alie fuzzy toepassingen en dusdanige rol,
dat dit aanleiding is om de huidige regeiaar te vervangen door een fuzzy regeling. Onder
'Veranderende omstandigheden' wordt verstaan langzaam veranderende werkgebieden van de
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productie installaties zeif. Zo kan bijvoorbeeld de vuurvaste bekieding van een oven tijdens
gebruik slijten (langzaam afnemen). Dit resulteert in een veranderende verwarmingscurve
voor de verwarming van de oven.

De proceseigenschap 'Niet lineairiteit' is in 5% van alle fuzzy toepassingen een aanleiding

om de huidige regeling te vervangen door een fuzzy regelaar.

In de artikelen wordt in 59% van alle gevallen een reden opgegeven die valt in de categone
optimalisatie.

In een aantal gevallen is de huidige regelaar van het proces vervangen door een fuzzy
controller, omdat het belangrijk is om het proces op een eenduidige wijze te regelen. Deze
uniforme manier van regelen zorgt ervoor dat ieder eindproduct op dezelfde wijze wordt
gefabriceerd en dus ook de kwaliteit van ieder product gelijk zal zijn. De reden 'Voor
uniforme regeling' is in 7% van de fuzzy toepassingen aanleiding om de huidige regelaar te
vervangen. Dit zal vooral het geval zijn bij processen die voorheen geregeld werden door
menselijk operators. leder mens heeft namelijk zijn eigen interpretatie van bijvoorbeeld hoge
temperatuur. Zo vindt de één 600°C erg hoog, terwiji een ander 650°C erg hoog vindt. Deze
verschillende interpretaties kunnen ertoe leiden dat producten iedere keer op een lets andere
wijze worden geproduceerd, waardoor verschillen in kwaliteit ontstaan. Voor het ontwerp van
de fuzzy controller kunnen de verschillende operators worden geInterviewd, zodat de
verschillende interpretaties ondervangen worden, hierdoor ontstaat een uniforme regeling
voor het proces.

In de meeste gevallen, in 33%, wordt als algemene reden van vervanging van de huidige
regelaar opgegeven 'Betere proces voering'.

De reden 'Economische overwegingen' wordt in l9% van alle gevallen als reden opgegeven.
Het doel van het ontwerpen van een fuzzy controller voor het te besturen proces zal dan
vooral zijn het besparen op productiekosten. Als voorbeeld kan worden gegeven het besparen
op het toevoegen van een (dure) chemische stof aan een halffabrikaat. Of zuiniger stoken,
zodat op brandstof kosten kan worden bespaard.

Regelblokken
Een proces kan worden bestuurd aan de hand van aanwezige kennis over het proces en kennis
over de te nemen regelacties. Deze kennis is bij een fuzzy controller aanwezig in de vorm van
een rulebase. In sommige gevallen wordt de aanwezige kennis verdeeld over meerdere
rulebases. Voor iedere rulebase is er dan een regeiblok aanwezig dat de specifieke kenms van
het proces en de regelacties heeft opgeslagen in de vorm van IF-THEN regels waarmee
geredeneerd kan worden (zie paragraaf 3.2.2).

De fuzzy logic controller kan verdeeld worden in meerdere regelblokken (zie paragraaf 3.5).
Van alle toepassingen wordt 50% geregeld via meerdere regelblokken (40% bestaat uit twee
regelblokken en 10% uit meer dan twee regelblokken). Regelingen bestaande uit meerdere
regelblokken kunnen verdeeld worden in regelingen met een hierarchische structuur en
regelingen met een parallelle structuur. Een hiërarchische structuur wordt in 35% van alle
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gevallen met meerdere regelblokken gebruikt, terwiji in de overige 65% een parallelle

structuur wordt gebruikt.

Ingangen en toegekende IinguIstische termen
Ingangen voor regelblokken zijn linguIstische variabelen. Aan deze linguIstische
ingangsvariabelen worden linguIstische termen toegekend. Met behulp van deze ingangen en

hun toegekende IinguIstische termen kunnen IF-TI-LEN regels worden opgesteld waarmee
linguIstische uitgangen bepaald kunnen worden. De grootte van een rulebase hangt afvan het

aantal ingangen en van het aantal linguIstische termen dat aan deze ingangen worden

toegekend.

Na analyse van de fuzzy toepassingen blijkt dat 44% van alle regelblokken gebruik maakt van
slechts 2 linguIstische ingangen. In deze gevallen wordt vaak een klassieke regelaar

vervangen door een fuzzy controller. Blijkbaar worden de door de kiassieke regelaar
gebruikte ingangen overgenomen door de ontwerper en omgezet naar linguIstische ingangen
voor fuzzy regelblokken. Voor de rest van de regelblokken maakt 23% gebruik van 3
ingangen en zo'n 17% maakt gebruik van 4 ingangen. De rest van de regelblokken maakt of
gebruik van I ingang of van 5 ingangen per regeiblok. Regelblokken die gebruik maken van

meer dan 5 ingangen komen vrijwel niet voor.

Over het aantal linguIstische termen valt alleen te zeggen dat aan een ingang meestal 5 of 7
IinguIstische termen wordt toegekend. Een even aantal toegekende linguIstische termen aan
een ingang komt vrijwel niet voor, met dien verstande dat 2 linguIstische termen nog wel eens
gebruikt worden om een (aan of uit) toestand aan te geven. I-let oneven aantal linguIstische

termen is te verkiaren doordat deze termen meestal symmetrisch rond een virtueel nulpunt

worden gekozen.

Uitgangen en toegekende linguIstische termen
Aan uitgangen worden linguIstische termen toegekend. Het inferentie gedeelte van de fuzzy
controller bepaalt de waarden van de linguIstische termen van de uitgangen (zie paragraaf
3.2.2). Het defuzzificatie gedeelte van de fuzzy controller (zie paragraaf 3.2.3) zet
vervolgens de linguIstische termen weer om naar een zogenaamde numerieke waarde.

Na analyse van de ingevoerde fuzzy toepassingen blijkt dat verreweg het grootste gedeelte

van de fuzzy regelblokken slechts gebruik maakt van 1 enkele uitgang. Flier en daar worden
er nog wel eens twee of drie uitgangen gebruikt door een regeiblok, maar meer dan dne
uitgangen per regelblok komt vrijwel niet voor. Het aantal linguIstische tennen dat aan een

uitgang wordt toegekend bestaat meestal uit drie ofvijftennen.

6.2 Bevindingen

Fuzzy regeling kunnen gebruik maken van drie verschillende regelstrategieen. Dit zijn
feedback, feedforward en een combinatie van feedback en feedforward. Deze regelstrategieen
worden gebruikt als invalshoek voor het afleiden van bevindingen. Deze invaishoek is
gekozen, omdat de regelstrategie veel invloed heeft op de constructie van fuzzy regelingen.
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Bij een feedback regeling kunnen de volgende (fuzzy) uitspraken gedaan worden.
• Bij een feedback regeling vaak op een directe wijze geregeld, in sommige gevallen wordt

op indirecte wijze geregeld. Fuzzy diagnose wordt bijna nooit toegepast.
• De huidige vervangen regelaar zal veelal een kiassieke regelaar zijn en in mindere mate

een operator zijn.
• De aanwezige expliciete kennis, meestal afkomstig van operators, is niet erg groot. De

aanwezige kennis zal veelal afkomstig zijn van regeltechnici.
• Bij een feedback regeling wordt in de meeste toepassingen gebruik gemaakt van slechts 1

regeiblok.
• Door het feit dat er niet erg veel expliciete kennis aanwezig is, maar we! rege!technische

kennis, zal in de meeste gevallen de rulebase niet erg veel regels bevatten.
• Het totaa! aanta! gebniikte ingangen za! in de meeste toepassingen niet groter zijn dan 4
• In deze gevallen wordt vaak een k!assieke regelaar nagebootst.

De volgende (fuzzy) uitspraken kunnen gedaan worden voor een feedforward regeling:
• In ongeveer de heift van de feedforward regelingen wordt op directe wijze gerege!d, af en

toe wordt er fuzzy diagnose gebmikt. In de overige geva!!en wordt op indirecte wijze
geregel d

• De huidige vervangen regelaar is soms een kiassieke regelaar, maar meesta! een menselijke
operator.

• Dc aanwezige expliciete kennis is vrij groot, omdat er vaak gerege!d wordt door een
mense!ijke operator.

• Bij een feedforward rege!ing wordt in de meeste toepassingen gebruik gemaakt van slechts
I rege!b!ok. In verhouding tot feedback regelingen worden vaker meerdere rege!blokken
gebruikt.

• Door de aanwezigheid van rede!ijk vee! expliciete kennis, za! in veel gevallen de rulebase
rede!ijk groot zijn.

• Het totaal aanta! gebruikte ingangen za! regelmatig groter dan 4 zijn.

De volgende fuzzy uitspraken gelden voor een combinatie van feedback/feedforward
rege!ingen:
• In vee! combinatie regelingen wordt op directe wijze geregeld, regelmatig wordt echter op

indirecte wijze geregeld.
• De huidige vervangen regelaar za! vaak een operator zijn, maar ook vaak een k!assieke

rege!aar. De combinatie operator/kiassieke regelaar wordt ook vaak vervangen.
• Doordat er vaak een operator wordt vervangen, za! er ook redelijk vee! expliciete kennis

aanwezig zijn.
• Bij combinatie regelingen wordt er vaak gebruik gemaakt van twee of meer regelb!okken.
• Door de aanwezigheid van expliciete kennis zal in veel geva!len de ru!ebase redelijk groot

zijn.
• Het totaal aantal gebruikte ingangen is regelmatig groter dan 4 zijn.
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In de volgende twee subparagrafen zullen de twee toepassingsgebieden besproken worden die
het meest voorkomen in het fuzzy analyse systeem. Dit zijn de toepassingen 'Ovenbesturing'
en 'Water zuivering'.

6.3.1 Ovenbesturing

Onder de toepassingscategorie 'Ovenbesturing' worden die toepassingen verstaan waarin er
sprake is van een oven die door een fuzzy regeling bestuurd wordt. Voorbeelden die onder
deze toepassingscategorie vallen zijn fuzzy toepassingen zoals 'Glass melting furnace' [5]
(zie Figuur 36), 'Refuse inceneration' [7] en 'Cement oven' [6].

Proces gegevens
Het aantal onderscheiden deelprocessen in de toepassing 'Ovenbesturing' blijft in de meeste
onderzochte toepassingen beperkt tot één proces. In verreweg de meeste gevallen kan een
proces, dat geregeld wordt in een toepassing die valt in de 'Ovenbesturing' categorie,
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ingedeeld worden onder de procescategorie 'Verbranding'. Deze categone is ook voor de
hand liggend als bedacht wordt de in een dergelijke proces vaak iets wordt verhit. Af en toe
valt er bij een ovenbesturing ook een (deel)proces te ontdekken die valt onder de
procescategorie 'Chemisch' dit zal dan voornamelijk gaan over de beheersing van de te
gebruiken brandstofmix. Een ander procescategorie die af en toe voorkomt is
'Temperatuurbeheersing', die is ook verklaarbaar aangezien de te verhitten klinker of glas op
een bepaalde temperatuur zal moeten worden gebracht en/of gehouden.

Na onderzoek blijkt dat in een 'Ovenbesturing' bijna nooit verschillende processtadia worden
onderscheiden. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, omdat ovens toch voor het in bedrijf
nemen eerst voorverwarmd moeten worden om hun levensduur niet a! te kort te maken. De
enige conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat bij een 'Ovenbesturing' de fuzzy
regelaar vrijwel uitsluitend tot doel heeft het produceren van het eindproduct met de gewenste
kwaliteit.

Regeling gegevens
In de meeste 'Ovenbesturing' toepassingen, in 70% van de onderzochte toepassingen, wordt
op direct wijze geregeld. 'Ovenbesturing' toepassingen kunnen geregeld worden volgens
feedback, feedforward of een combinatie van feedbacklfeedforward. In de onderzochte
toepassingen komt niet duidelijk een regeistrategie naar voren die het beste gebruikt kan
worden bij deze toepassingscategorie. Wellicht heeft een combinatie van
feedback/feedforward de meeste voorkeur. 'Ovenbesturing' wordt vaak bestuurd door
menselijke operators, deze zijn in staat om flexibel te reageren op externe invloeden. Veel
gerealiseerde regelingen voor 'Ovenbesturing' maken, ten opzichte van andere fuzzy
toepassingen, gebruik van het feedforward principe.

In de meeste onderzochte toepassingen van 'Ovenbesturing' wordt een operator in zijn geheel
of gedeeltelijk door de fuzzy controller vervangen. Bij gedeeltelijke vervanging zal er veelal
sprake zijn van een fuzzy controller die dient ter ondersteuning van de operator. In een paar
gevallen wordt een kiassieke regelaar vervangen die door of naast een menselijke operator
ook gebruikt wordt voor de besturing van het proces. Opvallend is dat bij 'Ovenbesturing'
vaak een operator wordt vervangen, terwijl dit bij overige fuzzy toepassingen vaak een
kiassieke regelaar is. Doordat de huidige regelaar vaak een menselijke operator is, beschikt
het te regelen proces over veel ongunstige proceseigenschappen.

De helft van de processen onder de toepassing 'Ovenbesturing' maakt gebruik van twee of
meer regelblokken. Dit kan verklaard worden door de grootte hoeveelheid expliciete kennis
die vaak aanwezig is van ovenprocessen. Hierdoor zijn er veel ingangen die gebruikt worden
voor de besturing en zullen er over het algemeen veel linguIstische termen aan een ingang
worden toegekend. Om een overzichtelijk opbouw van de regeling met al zijn in- en
uitgangen te behouden, zal de aanwezige kennis vaak worden verdeeld over meerdere
regelbokken. Hiërarchische en parallelle structuren komen beide voor bij 'Ovenbesturing'.
Ten opzichte van andere fuzzy toepassingen voor ovenprocessen vaak geregeld door een
regelaar met een structuur die is opgebouwd uit meerdere regelblokken.

Bij de toepassing 'Ovenbesturing' varieert het aantal totaal gebruikte ingangen van 4 tot 8
met hier en daar een uitschieter [37] [30]. Het aantal ingangen ligt bovengemiddeld omdat er
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veel expliciete kennis aanwezig is. Tevens worden ingangen uit meerdere domeinen gebruikt.
Per regelbiok worden vaak twee ingangen gebruikt. Het aantal gebruikte uitgangen varieert

van 2 tot 4, met hier een daar een paar uitzonderingen. Per regeiblok wordt bijna altijd

gebruikt gemaakt van één uitgang.

Algemene ontwerp gegevens
De fuzzy controller regelt het proces op grond van kennis die aanwezig is in de vorm van IF-

THEN regels in een regeiblok. Deze kennis over de te nemen regelacties is vrijwel in ieder
toepassing van 'Ovenbesturing' afkomstig van menselijke operators. Aangezien menselijke

operators vaak worden gebruikt voor het besturen van ovens zullen deze ook over de nodige

kennis bezitten over hoe de oven bestuurd dient te worden. In vergelijking met andere

toepassingen is bij 'Ovenbesturing' veel expliciete kennis aanwezig.

In vrijwel alle onderzochte 'Ovenbestunng' toepassingen is de voorgestelde regelaar ook
daadwerkelijk ontwikkeld en in praktijk getest en gebruikt. Ten opzichte van andere fuzzy

toepassingen in de industrie wordt 'Ovenbesturing' veel toegepast in de praktijk.

6.3.2 Water zuivering
Toepassingen die vallen onder de toepassingscategorie 'Water zuivering' zijn toepassingen
waarin water wordt gereinigd. Dit water kan bijvoorbeeld verontreinigd drinkwater [20] of

rioolwater[16] zijn. Ook verontreinigd zwembadwater [19] (zie Figuur 37) en toepassingen
die zogenaamde 'sludge' [9] (drab of slik) processen behandelen vallen onder deze categorie.

Proces gegevens
Het aantal onderscheiden deelprocessen onder de toepassing 'Water zuivering' blijft in bijna
alle gevallen beperkt tot slechts één. In de heift van alle gevallen is het proces dat geregeld

wordt onder te brengen in de procescategorie 'Biologisch'. In een derde gedeelte van alle

toepassingen valt het te regelen proces onder 'Chemisch'. Beide procescategorieen zijn voor

de hand liggend. Zuivering van verontreinigt water of drab gebeurt veelal op biologische
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wijze door het gebruik van filtering, denitrificatie en andere scheidingsmethoden. Een andere
manier om verontreinigt water of drab te zuiveren is het toevoegen van chemische stoffen
waardoor chemische reacties ontstaan.

In de processen die geregeld moeten worden kunnen soms verschillende processtadia worden
onderscheiden. Het betreft dan toepassingen van 'Water zuivering' die gaan over biologische
zuivering van verontreinigd afvalwater. De te onderscheiden stadia zijn dan nitnficatie en
denitrificatie.

Regeling gegevens
De ontworpen regelingen voor processen die vallen onder de toepassing 'Water zuivering'
regelen op directe of indirecte wijze het proces. Beide soorten regelingen komen in gelijke
mate voor, terwijl in het algemeen meer directe regelingen worden toegepast. Fuzzy diagnose
wordt niet toegepast bij waterzuiveringsprocessen. Veel gebruikte regelstrategieen voor het
besturen van waterzuiveringsprocessen zijn feedforward en combinaties van
feedforward/feedback regelingen. Feedback regelstrategieen worden in mindere mate
gebruikt bij waterzuiveringsprocessen. Kennis over processen onder 'Water zuivering' is
veelal afkomstig van operators, deze beschikken over de vereiste expliciete kennis om
feedforward te regelen.

Processen die tot doel hebben om water of drab te zuiveren zullen veelal bestuurd zijn door
menselijke operators of klassieke regelaars die ingesteld worden door operators. Dit soort
regelingen zullen dus het meest vervangen worden door de ontworpen fuzzy controller. In
sommige gevallen wordt de fuzzy controller ook gebruikt ter ondersteuning van de operator.
Als voornaamste redenen van vervanging van de huidige regelaar worden opgegeven 'Betere
proces voering' en 'Economische overwegingen'. Het probleem bij dergelijke
zuiveringsprocessen zal zijn dat de mate van verontreiniging van het water of drab iedere keer
zal veranderen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen standaard doseringen van toe te voegen
stoffen bestaan en dat instellingen van regelaars veranderd dienen te worden. In veel gevallen
zal dit echter betekenen dat de hoeveelheid toegevoegde stoffen te veel of te weinig zal zijn.
In het eerste geval worden (kosthare) stoffen verspild en in het tweede geval zal het water of
drab niet goed gezuiverd zijn. Een andere oorzaak van vervanging is dat veel
waterzuiveringsprocessen last hebben van dode tijd. Dit betekent dat er enige tijd zal
verlopen, alvorens het resultaat van een hoeveelheid toegevoegde stof zichtbaar zal zijn. Vaak
wordt dit proces uitgevoerd in grote bassins (zie Figuur 38) , waardoor het een tijd duurt
voordat stoffen gemengd en/of bezonken zijn.
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De heift van de ontworpen fuzzy controllers voor het besturen van zuiveringsprocessen maakt

gebruik van meerdere regelblokken. De verklaring hiervoor is, dat van dergelijke processen

veel expliciete kennis van operators aanwezig is. Zowel de hiërarchische als de parallelle

structuur wordt gebruikt.

Het totaal aantal gebruikte ingangen door een fuzzy logic besturing van een toepassing 'Water
zuivering' loopt vanaf ongeveer 4 tot wel 19. Ten opzichte van de vorige toepassingscategorie
'Ovenbesturing' worden er dus bij 'Water zuivering' over het algemeen meer ingangen

gebruikt. Per regelblok wordt gebruik gemaakt van een aantal ingangen dat vaneert tussen de

2 en 4. Fuzzy controller voor waterzuiveringsprocessen worden gekenmerkt door het gebruik

van veel ingangen. Het totaal aantal gebruikte uitgangen varieert tussen I en 5. Tussen deze

aantallen gebruikte uitgangen bestaat een evenredige spreiding. Per regeiblok wordt vaak

maar één uitgang gebruikt en slechts af en toe twee of drie.

Algemene ontwerp gegevens
De kennis die gebruikt is voor het opstellen van de rulebase is in veel gevallen afkomstig van

operators. Mensel ij ke operators besturen vaak een dergelijk waterzuiveringssysteem en
beschikken dus over de expliciete kennis die nodig is om het proces goed te regelen.

In verhouding met andere toepassingscategorieën zijn veel toepassingen onder 'Water
zuivering' niet daadwerkelijk getest en gebruikt. Meestal worden toepassingen over
waterzuivering slechts gesimuleerd (zie Figuur 39). Er kunnen dan vraagtekens worden gezet

bij het goed functioneren van de regeling wanneer deze daadwerkelijk gebruikt gaat worden

bij de besturing van een echt proces. Een simulatie blijft toch vaak een vereenvoudiging van

de werkelijkheid.

Analyse van ingevoerde 52

Figuur 38: Bassin voor waterzuivering



Analyse van mgevoerde toepassingen

Analyse van fuzzy logic besturingen

bout

223
- stp

I ILi
jy

NoaI

Ra, j

53

SimuItaneous Precipitation

_____________

Figuur 39: Simulatie van fosfaat eliminatie



Analyse van fuzzy logic besluringen

Hoofdstuk 7: Ontwerp van het fuzzy expert systeem

7.1 Inleiding

De bevindingen uit hoofdstuk 6 over fuzzy logic besturingen kunnen op diverse manieren
gebruikt worden. Een manier om deze bevindingen vast te leggen is door ze te verwerken tot
een fuzzy expert systeem. In dit hoofdstuk wordt de opzet besproken van een dergelijk expert

systeem.

Het doel van het te ontwikkelen expert systeem is dat gemakkelijk adviezen worden
verkregen voor het construeren van een fuzzy logic controller voor een industriële toepassing.
Het expert systeem kan gebruikt worden door gebruikers die geen ervaring hebben met fuzzy
logic. Deze gebruikers krijgen een idee hoe de fuzzy logic controller het beste opgebouwd
kan worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Gebruikers met ervaring op het gebied
van fuzzy logic kunnen het expert systeem gebruiken ter ondersteuning.

Het expert systeem maakt gebruik van bevindingen afkomstig van het fuzzy analyse systeem.
De hoeveelheid informatie die in het fuzzy analyse systeem zit opgeslagen nog moet nog
groeien. Naarmate de informatie uit het fuzzy analyse systeem groter wordt, kunnen betere
bevindingen gedestilleerd worden uit deze informatie. Voor het trekken van geloofwaardige
conclusies, gebaseerd op informatie in het fuzzy analyse systeem, moet er voldoende
informatie aanwezig zijn over deze onderwerpen. In het begin zullen er alleen nog maar
globale bevindingen afte leiden zijn uit gegevens afkomstig van het fuzzy analyse systeem.
Op dit moment is nog niet genoeg specifieke informatie aanwezig om alle conclusies
nauwkeurig te trekken.

Het idee achter het expert systeem is om bestaande kennis samen te laten werken met nieuwe
kennis. Met bestaande kennis worden de bevindingen uit het fuzzy analyse systeem bedoeld.
Met nieuwe kennis wordt kennis afkomstig van de gebruiker bedoeld. In het expert systeem
zullen deze twee soorten kennis gecombineerd worden. De bestaande kennis, aflcomstig uit
het fuzzy analyse systeem, zal blijven groeien. Op den duur zullen de gegenereerde
uitkomsten van nieuwe en bestaande kennis dichter bij elkaar komen te liggen. De kracht van
het uiteindelijke expert systeem is dat de gebruiker niet zelf meer voor alle benodigde
informatie hoeft te zorgen. Het expert systeem zal in staat zijn ontbrekende informatie zeifte
genereren. In de volgende paragraafwordt de opbouw van het expert systeem besproken.

7.2 Opbouw

Uitgangspunt van het expert systeem zijn de gevonden bevindingen van hoofdstuk 6.
Daarnaast wordt informatie verkregen door vragen te stellen aan de gebruiker. Dit resulteert
in het feit dat het expert systeem opgebouwd wordt uit verschillende blokken. Het eerste blok
bevat bevindingen die afkomstig zijn uit het fuzzy analyse systeem. Deze bevindingen
worden opgeslagen in het blok 'database kennis'. Het tweede blok, 'gebruikers kennis', zet
kennis van de gebruiker om in fuzzy begrippen. Aan de gebruiker worden zodanig vragen
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gesteld zodat het systeem hier eigenschappen uit destilleert en omzet naar fuzzy begrippen.
Het derde blok, 'combinatie algontme', is voor het combineren van 'database kennis' en
'gebruikers kennis'. Figuur 40 toont de opbouw van het expert systeem. Dergelijke
combinaties van blokken kunnen meerdere keren voorkomen.

georuikers
kennis

1

combinatie
algontrne

database kennis

Figuur 40: Opbouw expert systeem

Als uitkomst geeft het expert systeem advies over de constructie van de fuzzy logic
controller. Het expert systeem doet uitspraken over het soort regeling en de toe te passen
regeistrategie. Het systeem doet verder uitspraken over het mogelijke aantal regelblokken,
ingangen, uitgangen en geeft een lijst met relevante artikelen. Het expert systeem verklaart
zijn uitkomsten door zijn beslissingen te onderbouwen.

Vragen van het expert systeem (ingangen)
De ingangen van het expert systeem zullen in de vorm van vragen worden gerepresenteerd.
Bij het beantwoorden van deze vragen wordt de gebruiker tot gerichte antwoorden
gedwongen. Deze antwoorden worden intern omgezet naar fuzzy begrippen met behuip van
de blokken 'gebruikers kennis' en 'database kennis'.

Adviezen van het expert systeem (uitgangen)
Het expert systeem geeft advies over verschillende aspecten die van belang zijn voor het
construeren van een frizzy logic controller. Daarnaast wordt een lijst gegenereerd met
relevante artikelen. Adviezen worden uitgebracht in tekst formaat. Hieronder worden de
verschillende adviezen besproken:
• Soort regeling

Van het soort regeling wordt een advies uitgebracht of een directe of indirecte fuzzy logic
controller ontworpen dient te worden. Ook kan het expert systeem beslissen dat fuzzy
logic gebruikt moet worden voor diagnose doeleinden.

• Regeistrategie
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Het expert systeem geeft advies over de toe te passen regeistrategie. De keuze van de
regeistrategie kan vallen op feedback, feedforward of een combinatie van deze twee
strategieen.

• Regelblokken
Het advies dat het expert systeem hier geeft betreft advies over het aantal regelblokken.
Tevens wordt hier verklaard wat waarschijnlijk de functies van de verschillende
regelblokken zal zijn. Zo kan een regeiblok bijvoorbeeld gebruikt worden voor feature
herkenning of voor het berekenen van randvoorwaarden.

• Ingangen
Advies wordt uitgebracht over de hoeveelheid ingangen. Het expert systeem geeft advies
over het aantal en de verschillende soorten domeinen van de ingangen. Als er specifieke
ingangen zijn voor een bepaalde toepassing, dan wijst het systeem de gebruiker hierop.

• Uitgangen
Het proces wordt geregeld door het aansturen van variabelen. Het expert systeem geeft aan
welke vanabelen van het proces het beste aangestuurd kunnen worden. Dit zijn de
uitgangen van de te construeren fuzzy logic controller. Het systeem geeft tevens aan uit
welke domeinen de uitgangen komen.

• Artikelen
Via het fuzzy analyse systeem beschikt het expert systeem over een zeer groot aantal
artikelen. Het expert systeem selecteert de meest relevante artikelen voor de gebruiker. Dit
kunnen bijvoorbeeld artikelen zijn waarin een soortgelijk proces wordt behandeld of
waarin een soortgelijke regeling wordt besproken.

Gebruikers kennis
Het blok 'gebruikers kennis' wordt gebruikt voor het afleiden van nieuwe kennis over het
proces en de regeling. Door het stellen van vragen aan de gebruiker wordt informatie
verkregen. Deze informatie wordt omgezet naar fuzzy uitspraken over het proces en de
regeling. Informatie wordt omgezet met behulp van fuzzy clustering. Specifieke gegevens
kunnen gebundeld worden tot fuzzy clusters. Een fuzzy cluster wordt benoemd door het
toekennen van een term die karaktenstiek is voor die verzameling van gegevens. Door de
bundeling van gegevens ontstaat een mate van lidmaatschap voor deze term. Fuzzy uitspraken
kunnen worden gegenereerd door te redeneren met fuzzy clusters(zie voor een voorbeeld van
fuzzy clustering paragraaf 7.3). Deze fuzzy uitspraken leiden samen met het blok 'database
kennis' tot adviezen van het expert systeem.

Database kennis
Ingangen voor het blok 'database kennis' zijn eveneens aflcomstig van de gebruiker. Zo kan
een gebruiker bijvoorbeeld de categorie van een proces aangeven. Antwoorden van de
gebruiker op vragen van het blok 'database kennis' worden aangemerkt als feiten. Deze feiten
zijn de ingangen voor het blok 'database kennis'. Het blok 'database kennis' bevat de
bevindingen uit hoofdstuk 6. Uit de bevindingen van hoofdstuk 6 zijn IF-THEN regels te
destilleren waaimee fuzzy uitspraken gedaan worden. Deze fuzzy uitspraken gaan over
verschillende eigenschappen van het proces en de te ontwerpen regeling. Dit zijn bijvoorbeeld
fuzzy uitspraken over:
• expliciete kennis
• soort regeling
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• regeistrategie
• hoeveelheid deelprocessen
• regelblokken
• ingangen
• uitgangen

Naarmate het fuzzy analyse systeem meer gegevens bevat, zullen er nauwkeurigere/betere
bevindingen te concluderen zijn uit het fuzzy analyse systeem. Deze bevindingen worden
gebruikt voor het blok 'database kennis'. De statische kennis van het blok 'database kennis'
wordt aangepast als er betere bevindingen zijn. Deze verbeterde statische kennis leidt tot
betere fuzzy uitspraken van het blok 'database kennis'. Het aanpassen van de statische kennis
heeft geen gevolgen voor de structuur van het blok. De regels in de rulebase worden slechts
opnieuw afgeregeld.

Combinatie Algoritme
Het blok 'combinatie algoritme' combineert fuzzy uitspraken van blokken 'database kennis'
en 'gebruikers kennis'. Het algoritme maakt gebruik van een zogenaamde Fuzzy Associative
Map (FAM). De fuzzy associative map koppelt waarden aan de verschillende uitspraken van
de blokken 'gebruikers kennis' en 'database kennis'. Deze waarden worden bijgesteld,
naarmate de database kennis groter/nauwkeuriger wordt. In het begin zullen de uitspraken van
het blok 'gebruikers kennis' zwaarder wegen dan die van het blok 'database kennis'.
Naarmate de hoeveelheid gegevens in fuzzy analyse systeem groter wordt en dus de
bevindigen beter, wordt de inspraak van het blok 'database kennis' groter.

7.3 Fuzzy clustering voor het expert systeem
Door specifieke gegevens te bundelen ontstaan fuzzy clusters. Een fuzzy cluster wordt
benoemd door het toekennen van een term die karakteristiek is voor die verzameling van
gegevens. In deze paragraaf worden eerst een aantal clusters besproken die als basis dienen
voor verdere redenaties. In deze basisclusters worden antwoorden van de gebruiker omgezet
naar fuzzy termen. De naam van iedere cluster is een karakteristieke term. Deze term geeft
aan op welk gebied de clustering betrekking heeft. Van iedere cluster worden de vragen en de
mogelijke antwoorden besproken. Antwoorden kunnen voorkomen in de vorm van termen,
zoals veel en weinig of in de vorm van een schuifbalk. Deze schuifbalk kan worden ingesteld
tussen termen.

De uitwerking van de fuzzy clusters voor het expert systeem is niet volledig. De hier
besproken clusters vormen een aanzet tot verdere uitwerking.

Cluster: Procesgroep

Vraag Antwoord
Spelen de volgende proceseigenschappen (niet-
lineairiteit, dode tijd enz.) een grote rol bij uw
proces?

Schuifbalk met termen nee, enigszins, veel

Bestaat het te regelen proces uit meerdere stadia? Jalnee
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Toegekende termen aan cluster procesgroep zijn: licht, middel, zwaar
Uitleg: Een proces met veel ongunstige proceseigenschappen en verschillende stadia zal in de
procesgroep zwaar vallen.

Cluster: Standaardisatiegraad

Vraag Antwoord
Hoe wordt het proces flu geregeld? Schuifbalk met termen conventioneel en

operator
Wat is de frequentie van ingrijpen van de
operator gerelateerd aan de procestijdconstarite?

Schuifbalk met termen laag, middel, hoog

Wordt er op gezette tijden geregeld? Jalnee

Toegekende termen aan cluster standaardisatiegraad zijn: laag, middel, hoog
Uitleg: Indien het proces nu geregeld wordt door een operator duidt dit op een lage
standaardisatiegraad. Frequent ingrijpen duidt op een lage standaardisatiegraad.

Cluster: Expliciete kennis

Vraag Antwoord
Hoe wordt het proces nu geregeld? Schuifbalk met termen conventioneel en

operator
Worden er logboeken bijgehouden jalnee
Wie beschikt er over kennis? Schuifbalk met termen operator,

regeltechnici, procestechnici

Toegekende termen aan cluster expliciete kennis zijn: laag, middel, hoog
Uitleg: Indien het proces door een operator wordt geregeld is er veel expliciete kennis
aanwezig. Worden er logboeken bijgehouden dan is er ook veel expliciete kennis aanwezig.

Cluster: Procesvariabelen

Vraag Antwoord
Wordt het proces gekenmerkt door
procesvariabelen uit verschillende domeinen?

Schuifbalk met termen niet, weinig, veel

Hoeveel procesvariabelen worden gebruikt om
huidige proces te besturen?

Getal

Toegekende termen aan cluster variabelen zijn: weinig, middel, veel
Uitleg: Deze cluster geeft de hoeveelheid variabelen aan die gebruikt worden voor de
procesbesturing.
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Vraag Antwoord
Spelen factoren van buitenaf een grote rol? niet, weinig, veel
Maakt operator gebruik van visuele
waarnemingen?

niet, weinig, veel

Toegekende termen aan cluster externe verstoringen zijn: weinig, middel, veel
Uitleg: Deze cluster geeft de hoeveelheid omgevingsvariabelen aan.

De besproken basisciusters kunnen gebruikt worden voor verdere fuzzy clustering. In het
volgende voorbeeld wordt de te volgen regeistrategie bepaald door middel van fuzzy
clustering. De te kiezen regeistrategie is slechts één van de adviezen van het expert systeem.
De regeistrategie is essentieel voor het construeren van een fuzzy regelaar.

Voor het bepalen van de regeistrategie moet gezocht worden naar begrippen waaruit de
regelstrategie kan worden afgeleid. De begrippen die hier gekozen zijn voor het bepalen van
de regelstrategie zijn: Modelleerbaarheid en Meetbare externe invloeden. De mate van
modelleerbaarheid van het proces geeft een indicatie over de te volgen regelstrategie. Een
hoge modelleerbaarheid duidt op een feedback regelstrategie. Een lage modelleerbaarheid kan
duiden op een feedforward regeistrategie. Een hoge mate van meetbare externe invloeden
duidt op een feedforward regeistrategie. Externe invloeden die niet gemeten kunnen worden
duiden op een feedback regeistrategie.

Dc volgende stap is om de modelleerbaarheid van een proces te bepalen. Voor het bepalen
van de modelleerbaarheid is gebruik gemaakt van drie basisciusters. De basisciusters die
invloed hebben op modelleerbaarheid zijn: Procesgroep, Standaardisatie graad en Expliciete
kennis.
Een lichte procesgroep, een hoge standaardisatie graad en weinig expliciete kennis duiden op
een hoge modelleerbaarheid. De tegenovergestelde waarden duiden op een lage
modelleerbaarheid.

Dc andere fuzzy cluster die van invloed is op de regeistrategie is het cluster Meetbare externe
invloeden. Dit cluster wordt bepaald door de drie basisciusters Proces variabelen,
Omgevingsvariabelen en Expliciete kennis. Dc aanwezigheid van veel procesvariabelen,
weinig omgevingsvariabelen en weinig expliciete duidt op weinig meetbare externe
invloeden.

Het gebruik van fuzzy clusters voor het bepalen van de regeistrategie leidt tot het volgende
overzicht (zie Figuur 41).
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Explicietekennis

Procesvariabelen

Figuur 41: Fuzzy clusters voor het bepalen van de regeistrategie

7.4 Implementatie

Het beschreven expert systeem is nog niet gerealiseerd. Er is we! onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van imp!ementatie. In deze paragraafwordt een manier aangereikt voor de
implementatie van het expert systeem.

Het te realiseren expert systeem moet over een aantal functies beschikken. Zo moet er een
redenatie mechanisme aanwezig zijn, waarmee fuzzy uitspraken gedaan kunnen worden. De
opbouw van het redenatie mechanisme is besproken in paragraaf 7.2. Hiervoor wordt het
software pakket fuzzyTECH gebruikt. Het expert systeem moet rechtstreeks toegang hebben
tot gegevens over bestaande fuzzy toepassingen. Hiervoor wordt het fuzzy analyse systeem
gebruikt dat ontwikke!d is onder Microsoft Access. Voor het combineren van deze twee
functies is een software pakket nodig. Dit pakket moet tevens geschikt zijn voor het
(eenvoudig) ontwikke!en van een user interface. Microsoft Visua! C++ is een pakket waarin
gemakkelijk een user interface ontwikkeld kan worden en bovendien kan samenwerken met
zowe! Microsoft Access als fUZZyTECH. De realisatie van het expert systeem is te zien in
Figuur 42.
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Figuur 42: Realisatie van bet expert systeem

Het te realiseren expert systeem maakt gebruik van 3 verschillende software pakketten:
• Microsoft Visual C++ 4.2
• Microsoft Access 7.0
• FuzzyTECH 4.0

Visual C++ bevat componenten die nodig zijn om een C++ database applicatie te schrijven.
Visual C++ bevat twee onathankelijke manieren om toegang te krijgen tot een database:
ODBC (Open Database Connectivity en DAO (Data Acces Objects). Er is onderzoek gedaan
naar de koppeling tussen Visual C++ en Microsoft Access met behuip van ODBC. ODBC is
gebaseerd op de gestandaardiseerde versie van SQL (Structured Query Language). De
koppeling tussen fuzzyTECH en Visual C++ is te realiseren doordat het programma
fuzzyTECH de mogelijkheid heeft om C-code te genereren. De koppelingen tussen de
verschillende pakketten blijkt in de praktijk goed te werken.

Om de koppeling tussen Visual C++ en Access tot stand te brengen moet eerst de 32 bit
ODBC driver worden geInstalleerd. Microsoft Access kan gekoppeld worden met Visual C++
door middel van Open Database Connectivity (ODBC) stuurprogramma's. Bij het installeren
van de ODBC stuurprogramma's worden de volgende onderdelen geInstalleerd:
• Het ODBC-stuurprogrammabeheer, een DLL-bestand (Dynamic Link Library) dat ODBC

stuurprogramma's laadt voor gebruik in Microsoft Access of andere toepassingen.
• Het bestand ODBC.INI, waarin informatie wordt vastgelegd over elke gegevensbron die

ingesteld wordt.
• De ODBC stuurprogramma's die geselecteerd worden.

ODBC maakt het mogelijk om een scheiding te maken tussen het ontwikkelde Visual C++
programma en de werkelijke database. De architectuur van ODBC is modulair opgebouwd.
Deze architectuur bestaat uit een aantal DLL files. De bovenste laag bestaat uit één DLL file,
deze file (ODBC32.DLL) definieert de API calls. ODBC32.DLL roept de database specifieke
DLL's (drivers) aan tijdens programma executie. De database specifieke DLL files die door
de ODBC32.DLL worden aangeroepen, worden bijgehouden met behulp van de ODBC
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Administrator module (Windows Registry) in het Windows configuratie scherm. Figuur 43
laat de 32 bit DLL hiërarchie zien van ODBC.

MFC database ODBC32.DLL
applicatie

_______

driver manager

ODBCJT32.DLL ODBCCR32.DLL
Jet controller cursor library

MSJT3O32.DLL SQL Server
Jet database ODBC driver

engine

MSXB3O32.DLL SQL Server
Xbase driver

Lokale DBF Lokale MDB Remote shared
files files databaes

Figuur 43: 32 bit ODBC architectuur

De twee basis classes voor het programmeren met MFC (Microsoft Foundation Class) library
en ODBC zijn CDatabase en CRecordset. Het object CDatabase representeert de ODBC
verbinding met de database. Het object CRecordset representeert de rijen van records waarin
gebladerd kan worden.
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Hoofdstuk 8: Conclusies

Het doe! van dit onderzoek was om te komen tot een informatiesysteem waarin alle gegevens
worden opgeslagen die voor het construeren van een fuzzy logic besturing van essentieel
belang zijn.

De verzameling essentiele gegevens is te verde!en in drie categorieen (zie hoofdstuk 4). Deze
categorieen zijn:
• Proces gegevens
In deze categoric val!en gegevens die betrekking hebben op het te rege!en proces. Het te

regelen proces is van inv!oed op het ontwerp van de fuzzy logic regeling.
• Rege!ing gegevens
Deze categorie bestaat uit gegevens die betrekking hebben op de structuur en ontwerp van de

rege!aar. De rege!strategie bepaald in grote mate het ontwerp van de regeling.
• Algemene ontwerp gegevens

Overige gegevens die van invloed zijn op het ontwerp van een fuzzy logic rege!ing
worden ondergebracht in deze categoric.

Fuzzy !ogic bestunngen kunnen zijn opgebouwd uit een aanta! verschi!!ende structuren. Dc
eenvoudigste structuur maakt gebruik van slechts één rege!b!ok. Veel huidige toepassingen
maken gebruik van deze structuur (ongeveer 50%). Met name de vanuit de kiassieke
regeltechniek geInspireerde ontwerpen maken gebruik van deze één!aags structuur. Fuzzy
logic besturingen kunnen ook gebruik maken van structuren bestaande uit meerdere
rege!b!okken. Deze structuren met meerdere regelblokken zijn te verdelen in een
hiërarchische structuur en in een paralle!le structuur.

Dc rege!strategie in van groot belang bij de constructie van een fuzzy logic regelaar. Bij het
gebruik van een feedback regeistrategie, die berust op een ontwerp van een kiassieke regelaar,
kunnen vraagtekens gezet worden bij het gebruik van fuzzy technieken. Fuzzy technieken
berusten namelijk op het gebruik van expliciete kennis, bijvoorbeeld afkomstig van
menselijke operators, en is daardoor uitermate geschikt voor het gebruik van een feedforward
rege!strategie.

Voor het construeren van fuzzy logic besturingen van industriele processen is naast kennis
over de structuur met name kennis nodig over de volgende gebieden:
• exp!iciete kennis
• soort regeling
• rege!strategie
• regelb!okken
• procesvariabe!en

Gegevens over deze gebieden en structuren kunnen worden opgeslagen in het gerealiseerde
fuzzy analyse systeem.
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Bijiage I: De descriptie tabel

In deze descriptie tabel worden de eerste 6 toepassingen uit het fuzzy analyse systeem
besproken.

Proces gegevens

Artikel
nummer

Toepassingsgebied Deelprocessen Doel per (deel)pmces Stadia in het
(deel)proces

1 Bewerken van 1 Metalen opp. Bewerken nee
metalen oppervlakten d.m.v. diemisdi bad

2 Temp eratuur regelen 1 Bepalen van het set-point nec
in woning v.e. boiler

3 Reinigen van 1 Phosfaat eliminatie, nee
afvalwater d.m.v. toevoegen

reinigingsmiddel (Eisen-
Chiorid)

4 Solar power plant 1 olie voorverwarrnen nec

5 Thermal reactor 1 regelen van aanvoer van nec
koelwater (niveau)

6 Besturen van een 2 1: Besturen van de melter nee
glasoven

6 2: Besturen van de refiner nec

Regeling gegevens

Artikel Dod van de regeling Soort regeling Regelstrategie Vervanging van Oorzaken vervanging
nummer huidige regelaar huidige regelaar

1 Regelen mist direct Feedback PLC regelaar reduceren toegevoegde
verhoudingen van componenten;toenanie
componenten in bad kwaliteit en

beirouwbaarheid

2 Bepalen set-point v.d. indirect Feedforward toevoeging zuiniger stoken;
boiler huidige regeling gewste teniperatuur

3 Toevoegen Eisen Feedback Niet lineair Grote dode
Chlorid z.d.d. er niet tijd (12 uur); Geen
meer dan lmg/l in zit mathematisch model

mogelijk

4 Constant houden van direct feedback/feedf F! regeling veranderende omstan-
temperatuur olie orward digheden; dynamisch

proces; P1 regelaar kan
alleen normale
veranderingen aan

5 Regelen mveau water direct feedback P1 regelaars en geen snelle
in 'steam drum' verandenng

6 Zorgen van eenjuiste direct Feedbadd LQI regelaar Grote dode tijden;
temperatuur feedforward optreden oscillatie
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Artikel
nummer

Regelblokken Regels per
regelbiok

Inferentie Ingangen Uitgangen

1 1 ? niveau van
accelerator

accelerator

1 mveau free acid hoeveelheid
chemicalien

1 niveau total acid

1 niveau iedere
component in bad

2 1 405 huidige energie
verbruik

set-point voor boiler
(temperatuur)

2 gemidd.
energieveibruik

2 kortetennijn
energie vexbruik

2 energie veibruik
van gisteren

2 gemidd. buiten
temperatuur

3 2 207 1: Phosfaat afvoer
(gemeten)

1: d_Dosering
(hoeveelheid toegev.
Reinigingsmiddel)

3 l:Toevoer
afvalwater
(gemeten)

3 1: TS_Str_1 (droge
substatie slick)

3 7 2:

Dooivoersnelheid
v/h
reiuigingsmiddel

2:offset(gebruikt
voor berekemng
verplichte doseer
hoeveelheid)

4 1 49 fout tussen huidige
temp en setpoint
temp

flowrate olie

4 mate van
verandering van de
fout

5 3 35 1: mveau versdül 1: open degree lower
flow rate valve

5 1: verandering in
niveau verschil

5 7 2: feed flow rate
deviatie

2: open degree lower
flow rate valve

5 7 3: power flow rate
deviatie

3: open degree lower
flow rate valve

6 2 ? 1: Error van
temperatuur
(output)

1: Compensatie
output error

6 1:Tijd
differentiaal van de
error

6 2: Verschil van de
toevoer sneiheid

2: Input verandering
gecompenseerd door
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Artikel
nununer

Regelblokken Regels per
regelbiok

Inferentie Ingangen Uitgangen

olie (input) verwachte output

6 2:Tijd
differentiaal van de
output

Algemene ontwerp gegevens

Artikel Kennisbron Ontwerpdunr Randvoorwaarden Testen

nummer
1 proces kennis Verhoudingen tussen on-line

cheinische
componenten dienen
gelijk te blijven.

2 proces kennis test huis

3 medewerkers Simulatie (Fuzzy Tech)

installatie
4 operator kennis simulatie on-line

5 operator kennis simulatie
testopstelling on-line

6 operator,proces testgegevdns van 10 on-line

designers dagen bcschikbaar
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Bijiage II: Formeel ontwerp informatiesysteem

FKeuzeToepassing = {(Toepassingsgebied Tekst(50))}

WkeuzeToepassing = { T fl (FKeuzeToepassing) I {Toepassingsgebied} is u.i. in T }

FToepassing = {(ToepassingsNr Numeriek),
(Toepassingsnaam Tekst(50)),
(Categorie ; rI(WKeuzeToepassing)),
(Opmerkingen ; Tekst(255))}

Wloepassing = { T 11 (FToepassing) I {ToepassingsNr} is u.i. in T en {Toepassingsnaam} is

uniekinl}

FKeuzeArchief = ((Archief tekst(50))}

WkeuzeArchief = { T c H (FKeuzeArchief) I {Archief} is u.i. in T }

FKeuzeTaal = {(TaaI ; tekst(50))}

WkeuzeTaal = { T G H (FKeuzeTaal) I {Taal} is u.i. in T}

FArtikel = {(ArtikelCode Numenek),

(Auteur(s) Tekst(50)),
(Titel ; Tekst(1 50)),

(Plaats ; Tekst(50)),
(Datum Tekst(50)),
(Bron Tekst(50)),
(Editor(s) ; Tekst(50)),
(Uitgeverij ; Tekst(50)),
(Volume ; Tekst(50)),
(Nummer ; Tekst(50)),
(Druk ; Tekst(50)),
(Pagina(s) Tekst(50)),

(Taal ; fI(WKeuzeTaal)),

(TreiWoorden Tekst(100)),
(Samenvatting Tekst(255))
(Archief fl (VVkeuzeArchiet)

WArtikel = { T c ri (FArtikel) I (ArtikelCode) is u.i. in T }

FToewijsArtikel = ((ToepassingsNr Numeriek),

(ArtikelCode ; Numeriek)}

WToewijsArtikel = { T ç H (FToewijsArtikel) I {ToepassingsNr, ArtikelCode} is u.i. in T}

FBednjf = {(BedrijfsCode Numeriek),

(Naam Tekst(50)),

(Adres Tekst(50)),
(Postcode ; Tekst(50)),
(Contactpersoon Tekst(50)),

(TelefoonNr Tekst(50)),

(Faxnummer ;
Tekst(50)),
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(E-mail adres ; Tekst(50))}

Wbedrijf = { T fl (FBedrijf) I {BedrijfsCode} is u.i. in T }

FToewijsBedrijf = {(ToepassingsNr ; Numeriek),
(BednjfsCode Numenek)}

WToewijsBedrijf = { T c 11 (FToewijsBedrijl) I {ToepassingsNr, BedrijfsCode} is u.i. in T }

FRegelingAlgemeen = {(ToepassingsNr ; Numenek),
(Kennisbron Tekst(100)),
(Ontwerpduur ; Tekst(100)),
(Randvoorwaarden ; Tekst(100)),
(Testen ; Tekst(1 00)),
(Opmerkingen Tekst(255))}

WRegelingAlgemeen = { T c 11 (FRegelingAlgemeen) I {ToepassingsNr} is u.i. in T }

FKeuzeProces = {(Soort proces Tekst(50))}

WKeuzeProces = { T H (FKeuzeProces) I {Soort proces} is u.i. in T }

FProces = {(ToepassingsNr Numeriek),
(Deelproces naam Tekst(50)),
(Categorie fl(WKeuzeProces)),
(Opmerkingen Tekst(255))}

WProces = { T ç 11 (FProces) I {ToepassingsNr, Deelproces naam} is u.i. in T }

FToewijsStadia = {(ToepassingsNr Numeriek),
(Deelproces naam Tekst(50)),
(Verschillende stadia Tekst(50))}

VVloewijsstadia = if H (FToewijsStadia) I (ToepassingsNr, Deelproces naam, Verschillende
stadia}isu.i.inT)

FKeuzeRegeling = {(Soort regeling ; Tekst(50))}

WKeuzeRegeling = { T c H (FKeuzeRegeling) I (Soort Regeling) is u.i. in T }

FKeuzeRegelstrategie ={(Regelstrategie ; Tekst(50))}

\NKeuzeRegelstrategie{ T ç 11 (FKeuzeRegelstrategie) I {Regelstrategie} is u.i. in T }

FRegeling = {(ToepassingsNr ; Numeriek),
(Deelproces naam Tekst(50)),
(Doel regeling Tekst(150)),
(Soort regeling H(WKeuzeRegeling)),
(Regelstrategie fl(WkeuzeRegelstrategie)),
(Opmerkingen Tekst(255))}

WRegeling = { T n (FRegeling) I {ToepassingsNr, Deelproces naam} is u.i. in T }
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FKeuzeVervang = {(Vervanging Tekst(50))}

WKeuzeVervang = (T 11 (FKeuzeVervang) I {Vervanging) is u.i. in T }

FToewijsVervang = {(ToepassingsNr ; Numeriek),
(Deelproces naam Tekst(50)),
(Vervanging ; fl(WKeuzeVervang)}

WloewijsVervang = if ç 11 (FToewijsVervang) I {ToepassingsNr, Deelproces naam, Vervanging)
isu.iinr}

FKeuzeOorzaken = {(Oorzaken vervanging ; Tekst(50))}

WkeuzeOorzaken = { T c fl (FKeuzeOorzaken) I {Oorzaken vervang) is ui. in T }

FToewijsOorzaken = {(ToepassingsNr Numeriek),
(Deelproces naam Tekst(50)),
(Oorzaken vervanging fl(WKeuzeOorzaken))}

WloewijsOorzaken = if c II (FToew,jsOorzaken) I {ToepassingsNr, Deelproces naam, Oorzaken
vervanging) is u.i in 1)

FKeuzelnferentie = {Inferentie methode Tekst(75))}

Wkeuzelnferentie = { T c Ii (FKeuzelnferentie) I (Inferentie methode} is u.i. in T }

FRegelbiok = {çroepassingsNr Numenek),
(Deetproces naam Tekst(50)),
(Regelbiok naam ; Tekst(50)),
(Aantal regels Numeriek)
(I nferentie methode ; fl(Wkeuzelnferentie))}

WRegelbiok = if ç fl (FRegelbiok) (ToepassingsNr, Deelproces naam, Regelbiok naam} is
u.i. in 1)

FKeuzelngang = ((Soorten ingangen ; Tekst(50))}

Wkeuzelngang = { I c 11 (FKeuzelngang) (Soorten ingangen} is u.i. in T}

FKeuzeTypelngang = {(Type ingang ; Tekst(50))}

WkeuzeTypelngang = { T 11 (FKeuzeTypelngang) I (Type ingang} is u.i. in T}

FKeuzeMembership = {Membershipsfunctie ; Tekst(50))}

WkeuzeMembership = { T H (FKeuzeMembership) I {Membershipsfunctie} is u.i. in T }

FKeuzeFuzzificatie = (Fuzzificatie Tekst(50))}

WKeuzeFuzzificatie = { T c 11 (FKeuzeFuzzificatie) I {Fuzzificatie) is u.i. in T }

FToewijslngangen = ((ToepassingsNr ; Numeriek),
(Deelproces naam ; Tekst(50)),
(Regeiblok naam ; Tekst(50)),
(Volgnrlngang ; Numeriek),
(LinguIstische naam ; Tekst(50)),
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(Aantal IinguIstische termen ; Numeriek),
(LinguIstische termen benoemen; Tekst(1 50)),
(Ingang ; 11 (WKeuzelngang),
(Type ingang ; 11 (VlKeuzeTypeIngang),
(800,1 membershipsfunctie ; 11 (WKeuzeMembership),
(Fuzzificatie ; 11 (WKeuzeFuzzificatie)}

Wloewijslngangen = { T ç 11 (FToewijslngangen) I {ToepassingsNr, Deelproces naam, Regeiblok
naam, Volgnrlngang} is u.i. in T }

FKeuzeUitgang = {(Soorten uitgangen ; Tekst(50))}

WKeuzeUitgang = { T 11 (FKeuzeUitgang) I (Soorten uitgangen} is u.i. in T }

FKeuzeTypeUitgang = ((Type uitgang Tekst(50))}
WKeuzeTypelngang = (T ç fl (FKeuzeTypeUitgang) I (Type uitgang} is u.i. in T }

FKeuzeDefuzzificatie = {(Defuzzificatie ; Tekst(50))}
WkeuzeDefuzificatie = { T c Ii (FKeuzeDefuzziflcatie) I (Defuzzificatie} is u.i. in T)

FToewijsUitgangen = ((ToepassingsNr Numeriek),
(Deelproces naam ; Tekst(50)),
(Regeiblok naam ; Tekst(50)),
(VolgnriJitgang ; Numeriek),
(LinguIstische naam ; Tekst(50)),
(Aantal IinguIstische termen ; Numenek),
(LinguIstische termen benoemen; Tekst(1 50),
(Uitgang ; fl(WKeuzeUitgang),
(Type uitgang ; fl(VVKeuzeTypeUitgang),
(Soort membershipsfunctie ; I1(WKeuzeMembership)),
(Defuzzificatie ; I1(VVKeuzeDefuzzificatie)))

WloewijsUitgangen = { T c 11 (FToewijsUitgangen) I {ToepassingsNr, Deelproces naam, Regelbiok
naam, VolgnrUitgang) is u.i. in T }

Kennis = ((Artikel ; WArtikel),
(Bedrijf ; WBedrijt),
(Toepassing ; WToepassing),
(Regeling Algemeen ; WRegelingAlgemeen),
(Proces ; WProces),
(Regeling ; WRegeling),
(Regelbiok ; WRegelbiok),
(Toewijs Artikel ; WToewijsAilikel),
(Toewijs Bedrijf ; WToewijsBedrijf),
(Toewijs Stadia ; WloewijsStadia),
(Toewijs Vervanging ; WloewijsVervang
(Toewijs Oorzaken ; WloewijsOorzaken),
(Toewijs Ingangen ; Wloewijslngangen),
(Toewijs Uitgangen ; WloewijsUitgangen)}
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Fuzzy analyse systeem = { v 11 (Kennis) I
id({ToepassingsNr})
id({ToepassingsNr})
id({ToepassingsNr))
id({ToepassingsNr})
id({ToepassingsNr,Deelproces naam})
id((ToepassingsNr,Deelproces naam})
id((ToepassingsNr,Deelproces naam})
id({ToepassingsNr,Deelproces naam})
id({ToepassingsNr,Deelproces naam,

Regeiblok naam})
id({ToepassingsNr,Deelproces naam,

Regeiblok naam})
id({ToepassingsNr,Deelproces naam,

Regeiblok naam})

Analyse van fuzzy logic besturingen

Bijlagell 75

verbindt v(Toewijs Artikel)
verbindt v(Toewijs Bednjt)
verbindt v(Regeling Algemeen)
verbindt v(Proces)
verbindt v(Toewijs Stadia)
verbindt v(Regeling)
verbindt v(Toewijs Vervanging)
verbindt v(Toewijs Oorzaken)

met v(Toepassing),
met v(Toepassing),
met v(Toepassing),
met v(Toepassing),
met v(Proces),
met v(Proces),
met v(Proces),
met v(Proces),

id({ArtikelCode})
id({BedrijfsCode})

verbindt v(Regelblok) met v(Regeling),

verbindt v(Toewijs Ingangen) met v(Regelblok),

verbindt v(Toewijs Uitgangen)
verbindt v(Toewijs Artikel)
verbindt v(Toewijs Bedrijf)

met v(Regelblok),
met v(Artikel),
met v(Bedrijf)}
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Bijiage III: SQL Queries

Artikel rapport
Onderliggende query: Artikel Query
• Geef alle artikelen die voldoen aan de ingevulde tite!

SELECT Artikel. [Auteur(s)], Artikel.Titel, Artikel.Plaats, Artikel Datum, Artikel.Bron,
Artikel. [Editor(s)], Artike! .Uitgeverij, Artikel.Volume, Artikel.Nummer, Artikel. Dnik,
Artikel. [Pagina(s)], Artikel.Taal, Artikel .Trefwoorden, Artikel. Samenvatting
FROM Artikel
WI-IERE (((Artikel.Titel) Like [Vul Titel in]));

Bedrijf rapport
Onderliggende query: Bedrijf Query
• Geef alle bednjven die voldoen aan de ingevulde naam

SELECT Bedrijf.Naam, Bedrijf.Adres, Bednjf.Postcode, Bedrijf. P!aats,
Bednj f.Contactpersoon, Bedrijf. TelefoonNr, B edrijf.Faxnummer, Bedrij f. [E-mail adres]
FROM Bedrijf
WI-IERE (((Bedrijf.Naam) Like [Vu! Bedrijfsnaam in]));

Toepassings rapport
Onder!iggende query: Toepassing Query
• Geef een overzicht van al!e gegevens over de toepassing, proces en a!gemene regeling

gegevens van de toepassing die vo!doet aan de ingevu!de toepassingsnaam

SELECT DIST1NCTROW Toepassing.ToepassingsNr, Toepassing.Toepassingsnaam,
Toepassing.Categorie, Toepassing.Opmerkingen, Proces .ToepassingsNr, Proces. [Deelproces
naam], Proces Categoric, Proces. Opmerkingen, [Regeling A!gemeen].ToepassingsNr,
[Regeling A!gemeen].Kennisbron, [Regeling A!gemeen].Ontwerpduur, [Regeling
Algemeen] .Randvoorwaarden, [Regeling A!gemeen] .Testen, [Rege!ing
Algemeen] .Opmerkingen
FROM (Toepassing LEFT JOIN Proces ON Toepassing.ToepassingsNr =
Proces.ToepassingsNr) LEFT JOiN [Regeling A!gemeen] ON Toepassing.ToepassingsNr =
[Rege!ing A!gemeen].ToepassingsNr
WFIERE (((Toepassing.Toepassingsnaam) Like [Vu! toepassingsnaam in]));

Sub query: Toewijs Stadia Query
• Geef de stadia van a!le (dee!)processen

SELECT [ToepassingsNr], [Deelproces naam], [Verschi!lende stadia]
FROM [Toewijs Stadia];
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Sub query: Regeling Query
Geef een overzicht van de regeling gegevens en regelbiok gegevens van alle bestaande
(deel)processen

SELECT DISTINCTROW Regeling.ToepassingsNr, Regeling. [Deelproces naam] AS
RegelingDeelprocesnaam, Regeling. [Doel regeling], Regeling. [Soort regeling],
Regeling.Regelstrategie, Regeling. Opmerkingen, Regelblok.ToepassingsNr,
Regelblok.[Deelproces naam], Regelblok.[Regelblok naam], Regelblok.[Aantal regels],
Regelblok.[Inferentie methode]
FROM Regeling LEFT JON Regelbiok ON (Regeling.[Deelproces naam] =
Regelbiok. [Deelproces naam]) AND (Regeling.ToepassingsNr = Regelblok.ToepassingsNr);

Sub query: Toewijs Vervanging Query
• Geef alle huidige vervangen regelingen per (deel)proces

SELECT [ToepassingsNr], [Deelproces naam], [Vervanging]
FROM [Toewijs Vervanging];

Sub query: Toewijs Oorzaken Query
• Geef van alle (deel)processen de oorzaken van vervanging

SELECT [ToepassingsNr], [Deelproces naam], [Oorzaken vervanging]
FROM [Toewijs Oorzaken];

Sub query: Toewijs Ingangen Query
• Geef een overzicht van alle ingangen per regeiblok per (deel)proces

SELECT [ToepassingsNr], [Deelproces naam], [Regelbiok naam], [Volgnrlngang],
[Linguistische naam], [Aantal linguistische termen], [Linguistische termen benoemen],
[Ingang], [Type ingang], [Soort membershipsfunctie], [Fuzzificatie]
FROM [Toewjis Ingangen];

Sub query: Toewijs Uitgangen Query
• Geef een overzicht van alle uitgangen per regeiblok per (deel)proces

SELECT [ToepassingsNr], [Deelproces naam}, [Regelbiok naam], [VolgrnrUitgang],
[Linguistische naam], [Aantal linguistische termen], [Linguistische termen benoemen],
[Uitgang], [Type uitgang], [Soort membershipsfunctie], [Defuzzificatie]
FROM [Toewijs Uitgangen];

Statistiek toepassingscategorieën
Onderliggende query: Stat Toepassingscategorie
• Geef aan hoe vaak iedere toepassingscategorie voorkomt

SELECT DISTTNCTROW Toepassing.Categorie, Count(Toepassing. Categorie) AS
AantalVanCategorie
FROM Toepassing
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GROUP BY Toepassing.Categorie;
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Statistiek procescategorieën
Onderliggende query: Stat Procescategorie
• Geef aan hoe vaak iedere procescategone voorkomt

SELECT DISTINCTROW Proces.Categorie, Count(Proces.Categorie) AS
AantalVanCategone
FROM Proces
GROUP BY Proces.Categorie;

Statistiek vervanging huidige regelaar
Onderliggende query: Stat Vervangmg
• Geef aan hoe vaak iedere huidige regelaar is vervangen

SELECT DISTINCTROW [Toewij s Vervanging] .Vervanging, Count([Toewijs
Vervanging] .Vervanging) AS AantalVanVervanging
FROM [Toewijs Vervanging]
GROUP BY [Toewijs Vervanging].Vervanging;

Statistiek oorzaken van vervanging
Onderliggende query: Stat Oorzakenvervang
• Geef aan hoe vaak iedere oorzaak van vervanging voorkomt

SELECT DISTINCTROW [Toewij s Oorzaken]. [Oorzaken vervanging], Count([Toewij s
Oorzaken].[Oorzaken vervanging]) AS [AantalVanOorzaken vervanging]
FROM [Toewijs Oorzaken]
GROUP BY [Toewijs Oorzaken].[Oorzaken vervanging];

Statistiek soorten regelingen
Onderliggende query: Stat Soort regeling
• Geef aan hoe vaak iedere soort regeling voorkomt

SELECT DISTINCTROW Regeling. [Soort regeling], Count(Regeling. [Soort regeling]) AS
[AantalVanSoort regeling]
FROM Regeling
GROUP BY Regeling.[Soort regeling];

Statistiek regelstrategieën
Onderliggende query: Stat Regeistrategie
• Geef aan hoe vaak iedere regeistrategie gebruikt wordt

SELECT DISTINCTROW Regeling.Regelstrategie, Count(Regeling.Regelstrategie) AS
AantalVanRegelstrategie
FROM Regeling
GROUP BY Regeling.Regelstrategie;
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Voorbeeld analyse query
Onderliggende query: Stat >1 regelblokken per toepassing
• Geef alle toepassingscategorieën waarvan de fuzzy regeling uit meer dan I regeiblok

bestaat.

SELECT DISTINCTROW Toepassing.Categorie, Count(Toepassing.Categorie) AS
AantalVanCategorie, Regelblok.ToepassingsNr, Count(Regelblok. ToepassingsNr) AS
AantalVanToepassingsNr
FROM Toepassing INNER JOIN Regelbiok ON Toepassing.ToepassingsNr =
Regelblok.ToepassingsNr
GROUP BY Toepassing.Categorie, Regelblok.ToepassingsNr
HAVING (((Count(Regelblok.ToepassingsNr))> 1));

Sub query: Sub stat aantal regelblokken
• Geef het aantal per toepassingscategorieen waarvan de fuzzy regeling uit meer dan twee

regelblokken bestaat.

SELECT DISTINCTROW [Sub stat aantal regelblokken].Categorie, Count([Sub stat aantal
regelblokken] Categorie) AS AantalVanCategorie 1
FROM [Sub stat aantal regelblokken]
GROUP BY [Sub stat aantal regelblokken].Categorie;
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